






আধুনিক বাাকরণকৌনুছী 
[নবম ও দশম গ্রেণীর পাঠ্য ] 

জ্রীহেমচন্্র চক্তুবস্তাঁ, এম, এ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) কাব্য-স্মৃতি-তর্কতীর্ঘ 
অধ্যাপক, কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিষ্ভালয় 

কৃষ্ণনগর গভর্গমেণ্ট কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) 

চিরভীব প্রকাশনী 
পুস্তক প্রকাশক ও বিজোত। 
8২, টেদিয়াটোল। লেন। কলিকীতা?৯ 



প্রকাশক £ 

চিত সিংহ রায় 

৪২, বেনিগ়্াটোলা লেন, কলিকতা-৯ 

প্রথম সংস্করণ-_জাঙ্ছয়ারী ১৯৫৫ 

মুক্রাকর £ 

শ্রীঅমলেন্দু 
ক ডং সর্প 
৯৩/১, মণীজ্ মিত্র রো 

ক্িকাতা-৯, .. 



ভ্রামিক। 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা! পর্য ধশ শ্রেণীর বিস্ভালয়ের জন্ত নৃতন পাঠযক্রমের 
ব্যবস্থা! করিয়াছেন। নবম ও দশম শ্রেণীর জন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের গুরুভার 

লাঘব করিয়া নৃতন পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবাব নির্দেশ দিয়াছেন। 
তদম্যায়ী আধুনিক ব্যারকণকৌমুদ্ী রচিত হইয়াছে। ব্যাকরণের মধ্যেই 
অন্নবাদ ও বাক্যরচন। গুভৃতিও সংযোধিত হইয়াছে । কোমলমতি বালক- 

বালিকাগণ যাহাতে প্রথম হইতে ব্যাকরণকে ভয় না করিয়া! ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত 

বাকারচনা, অঙ্ধ্বাদ, .অশুদ্ধিসংশোধন, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি অতি সহজে 
শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রচুর উদাহরণ সহ অন্ব্নদ 
পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনার 

গরে এ অংশের অবশ্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পৃথকৃভাবে পুনরায় আলোচনা করা৷ 

হইয়ুছে। 
কৃত ব্যাকরণ ম্বভাবতঃ দুরূহ হইলেও এই বই-এ উহ অতীব সরল ভাষায় 

সহজবোধ্য করিয়া আলে|চনা কর! হইয়াছে । 
দীর্ঘকাল সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় প্রথম 

“শিক্ষার্থীর পক্ষে কোথায় অন্থবিধা তাহা অনুভব করিয়া, পুস্তকখানি বচন! 
করিয়াছি। 

সংস্কৃত হইতে বাংলা ও ইংরাজীতে এবং ইংর|জী ও বাংল! হইতে সংস্কৃতে 
অন্থব(দের 'প্রচুর উদাহরণ এবং বিষয়ান্ুক্মিক অশুদ্ধিসংশোধন যুক্ত করিয়া 

ছাত্র-ছাত্রীদের সাহাষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা উপরুত 

হইলে এবং সুধী শিক্ষকগণের আহ্কুল্য লাভ করিলে শ্রম সার্থক মনে 
কবিব। 

পুত্তকখানির উৎকর্ষ-সাধনের জন্ঠ শিক্ষকগণের পরাধর্শ সাদরে গৃহীত 
হইবে ইতি 

বিনীত নিবেধ 
প্রহেষচজ চক্রবর্তী 





স্চীপত্র 
বিষয় 

প্রথম অধ্যায় 

বর্ণ প্রকরণ £ 

স্বরবর্ণ 9 ব্য]ঞন বর্ণ, বর্ণের উচ্চারণ স্থান, বর্ণবিশ্নেষণ, 

পাঁবশাষ। গ্রকবণ। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
সন্ধি প্রকরণ 

ত্বরসন্ধি, নিপ/তনসিঞ্ছ সন্ধি সদদ্ধ নিষেধ ব| প্রকৃতিাব, 

লক্ষণীয ব্ববসন্ধি, সবসঞ্ধি সংঙ্ষেপ। 

ব্যগুন দ্ধ লক্ষণীয় ব্যএনসন্ধি, ব্যএ্ণ সন্ধি সংক্ষেপ 

বিসর্গ সন্ধি, লক্ষণায় বিসর্গ সঙ্গি, বিসর্গ সান্ধ স-ক্ষেপ। 

পদ গুকরণ £ 

বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ, সবন।ম পদ, অবায়, ক্রিরাপদ, 

পুরুষ, বচন। 

লিঙ্গ প্রকরণ £ 
পুংলিঙ্গ, স্ত্ীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ 

১ তৃতীয় অধ্যায় 
গ-তব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান £ 

চতুর্থ অধ্যায় 
শব্ূপ ও বিভক্তি £ 

বি৬ক্তিব আকৃতি, শ্বরান্ত শব্ধ ; অকারান্ত পুংশিগ-” 
শব _নর। অন্গবাদ প্রণালী £ (১) 
ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব__সুণি, পতি, সথি। ঈ-কারাস্ত 
পুংলিঙ্গ শব-_ুধী, লেনানী ৷ উ-কারাস্ত পুংলিজ শব্দ -- 
সাধু প্রতিভূ। খ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্-__দাত, ভ্রাতৃ। 
ও-ক রাস্ত পুংলিঙ্গ শব-_গে!। 

পৃষ্টা 

১-৮ 

২৬-৩৭ 

৩৮-৪৩ 

৪১-৪৩ 

৪৩৪৪৯ 

৫৩-৬৩ 



বিষয় 

আলি শব্ধ £ ৬৪-৭৭ 

ক্লীবলিল 

আ-কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্ব_লতা, জর] | ই-কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ 

শব্-মতি। ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিজগ শব্দ₹ুনদী, শ্রী, স্ত্রী। 
উ-কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ-ধেণু। উ-কারান্ত স্ত্রীলি্ 
শব বধূ; ভূ। খ'কারাত্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্খ__-মাতৃ।' 
শব £ ৭৮-৮৩ 

অ-কারাস্ত ক্লীবলিঙ্গ শব-ফল। ই-রারাস্ত ক্লীবলিঙ্গ 

শব্ধ- বারি, অক্ষি। উ-কারাস্ত ক্লীবলিঙ্গ শব _ মধু, ম্বাছু। 
খ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব--ধাতৃ। 

জন্ুুবাদ গ্রণালী (২) ৮৪-৮৫ 
ব্যঞ্জনাস্ত শব্দ রূপ £ ৮৬-৯৯ 

বঃঞজনাস্ত 

চ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ--জলমুচ, গ্রাচ,+ প্রত্যচও উদচ,, 

তির্যচ» রাচ, | 

জ-কারাত্ত পুংলিঙ্গ শব্দ_ বণিজ, সম্রাজ.। ত-কারাস্ 

পুংলিঙ্গ শব্দ__ভূভৃৎ ধাবং, মহ, শ্রীমৎং। দ-কারান্ত 

পুংলিঙ্গ শব-__নুহাদ। অন্-ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ_রাজন্; 

যুবন্, শ্বন্, ম্ঘবন্১ লঘিমন্, আহ্মন্, গুণিন্, পথিন্। 

প-কাবাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব-_অপ,। ৃ ১০০-১০২ 

বকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্_দিব । শ-কারান্ত স্্রীলিগ 

শব-দিশ,। স-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ__বিদস্। বেধস্ঃ 

লঘীয়স। স-কারাস্ত স্ত্রীলিক্গ শব-_আশিস্। স-কারাস্ত 

পুংলিঙ্গ শব- পুমস্। 

্লীবলিজ শব্ধ : ১০৩-১০৭ 

চ-কাবান্ত-গ্রাচও উদচ, প্রত্যচ তির্চচ। অ্প্রত্যয়ান্ত_ 

গচ্ছৎ। ইচ্ছৎ, মহৎ। অন্-ভাগান্ত-_অহন্ঃ কর্মন্, 'নামন্। 

ইন্-ভাগাস্ত-_স্থায়িন্। স-কারাস্ত- পয়স্, হবিস্, ধন্ুস।, 

সংধ্যাবাচক শব : ১৭৮-১১০ 

এক, ঘি, তি, চতুর+ পঞ্চন বষ সণন্। অষ্টন্ 



বিষয় পৃষ্টা 
পুরণবাচক শব্ধ : ১১১-১১২ 

সর্বনাম শব্ধ : .১১৩১১৯ 
'সর্ব, পূর্ব, যদ; ওদ্ঃ কিম্, ইদম্ অদস্, অস্মদ্, যুম্মদ্ 

পঞ্চম অধ্যায় 

অব্যয় প্রকরণ : ১২০-১২৯ 

বষ্ঠ অধ্যায় 
তিউস্ত প্রকরণ : ১৩০-১৩১ 

বিভক্তির আকৃতি 
ধাতুরপ ঃ . ১৩২-১৭৮ 

ভ্বাদিগণীয় ধাতু, অনুবাদ প্রথালী-_ক্রিয়াপদ প্রয়োগ । 
ভাাদিগণীয়। তুদাদিগ্রণীয়। দিবাদিগণীয়। হ্বাদিগণীয়, 
হ্বাদিগণীয়, রুধাদিগণীয়, তনাদিগণীয়, ক্র্যাদিগণীয় | 

ধভুর গণ-নরূপণ : ১৭৯ 

লিউ-এর রূপ করিবার সাধারণ নিয়ম ও লিটের আকৃতি । ১৮০-১৮১ 

লট, লো. প্রভৃতি ল-কারের প্রয়োগ । . ১৮২-১৮৮ 

সগুম অধ্যায় 
বা প্রকরণ £ ১৮৯-১৯৬ 

কর্তৃবাচ/, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য, কর্মকর্তৃবাচ্য, বাচ্যপরিবর্তন। 

অষ্টম অধ্যায়. 
নিজন্ত ধাতু : ১১৯৭-২০৬ 

| নবম অধ্যায় ূ 
কৃগু প্রত্যয় : ২০১-২২০ 

তব্য ও অনীক, ন্তৎ, যং কপ শত ও শানচ, তুমুন্, ক 
ক্বতু, স্ক/চ, ল্যপ,. বা য্পঃ ঘর ভিন লুট বা অনট, 

ণিনি (ণিন্)। 



[৪ 1 

বিষয় পষ্ঠা 

্ দশম অধ্যায়. 
তদ্ধিত প্রকরণ £ ২২১-২২৬ 

তরপ তমপ,, ঈয়হুন্, ইষ্টন, অপত্য প্রভৃতি অর্থে ইঞ, 
চক, যএ,, ফকৃ, অল্, ছন্ ইত্যাদি ত্ব, তল, ইমনিচ, 
মতুপ, (বতুপ) ময়ট্ ইত্যাদি । 

একাদশ অধ্যায় 
কারক ও বিভক্তি ঃ ২২৭-২৫৭ 

কর্তৃকণরক ও প্রথম! বিভক্তি । 

কর্মকারক ও দ্বিতীয় বিভক্তি । 

করণকারক ও তৃতীয়া বিভক্তি। 
সম্প্রদান কারক ও চতুর্থী বিভক্তি। 
'অপাদান কারক ও পঞ্চমী বিভক্তি। 
ষ্ঠী বিভক্তি । 
অধিকরণ কারক ও সপ্তমী বিভক্চি 
কারক প্রকরণে অবশ্ত জ্ঞাতব্য । 

দ্বাদশ অধ্যায় 

সমাস প্রকরণ 2 ২৫৮-২৭৩ 

অব্যয়ীভাব সমাস, তংপুরুষ সমাস, কর্মধারয় সমাস, রূপক, 

উপমান শ উপমিত, সমস, যধাপদমোপী কর্মধারয়, 
, দ্বিপ্ড ও ছন্দ সমাস) একশেষ, বহুত্রিহি সমাষ, সহনপা বা 

স্থপক্থপা সমাস, নিত।সমাস, অলুক সমাঁস। 

্রয়োদলা অধ্যায় 

জীগুত্যয় প্রকরণঃ ২৭৪-২৭৭ 
পরিশিষ্ট ৃ 

সাধারণ ভূল ও তাহার 'স'শোধন, অনুবাদ গ্রকরণ। ২৭৮ 



আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 
প্রথম অধ্যায় 
বর্ণ-প্রকরণ 

মাচ্চয পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে অর্থবিশিষ্ই শব্দ সমূহের 

উচ্চারণের মাধ্যমে । প্রত্যেকটি শব্দের একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে । কেহ তাহার 

নিজের ইচ্ছামত অর্থে, শব্দ প্রয়োগ করিতে পারে না। কারণ এক এক জন 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একই শব্দের প্রয়োগ করিলে অথ বুঝিতে পারা যায় না। এই 

শক্দ প্রয়োগেরও বিশিষ্ট রীতি আছে। উহাই ব্যাকরণের ছারা নিয়মিত 

হইয়াছে । এইরূপ শবের আবিষ্কার হইয়াছিল বলিয়াই জ্ঞান বিজ্ঞানের এত 

প্রসার সন্ভবুহইয়াছে | তাই কবি ঘণ্ডী বলিয়াছেন--এই জগৎ অজ্ঞান অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইত যি শদ নামক জ্যোতিঃ সমস্ত জগৎকে আলোকিত না করিত। 

ভাবের আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত শব্দ গুলির প্রয়োগ যাহা দ্বারা নিয়মিত 

ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাকে ব্যাকরণ বলে। মহাভায়কার পতঞ্চলি বলিয়াছেন-_ 

শবানুশাসনং ব্যাকরণম্ অর্থাৎ যাহার ছ্বার। শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয় নিবপণ ও 

প্রয়োগবিধি জানা যায় তাহার নাম ব্যাকরণ। সহজ ভাষায় বলা যায়-_-যে 

শান্ত্র পাঠ করিলে ভাষ। শুদ্ধবূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায় তাহার 

নাম ব্যাকরণ । 

কোনও শব্দ উচ্চারিত হইলে উহার ধ্বনিরপ আমরা শুনিতে থাই । কোনও 

শব্দে একটি ধ্বনি কোনও শব্দে একাধিক ধ্বনির সমাবেশ থাকে । রাম এই 

কথাটি উচ্চারণ করিলে রূ+ আ+ম্+অ এই চারিটি ধ্বনি পাওয়] যাঁয়। অতএব 

ধ্বনি শব্দের অর্থ, -শবের ক্ষদ্রতম অংশ । এই ধ্বনিগুলি প্রকাশিত হয় কতকগুলি 
সাঞ্চেতিক চিহ্নের সাহায্যে । ধ্বনিনির্দেশিক চিহ্গুলির নাম বর্ণ। অ, আ,ক, 

খ, প্রভৃতির উচ্চারণে যে ধ্বনি শুনা যায় তাহাদের প্রতীক-_-অ, আ, ক, খ 
প্রভৃতি বর্ণ 
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বর্ণ ছুই প্রকার-_স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ অ, আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ এবং ক, খ 
প্রভৃতি ব্যঞ্নবর্ণ। 

ত্বরব্র্ণ__দ্বয়ং রাজতে ইতি স্বর অর্থাৎ যে বর্ণ অন্ত বর্ণের সাহায্য 

ব্যতীতই স্বয়ং উচ্চারিত হয় উহাই জ্বরবর্ণ-_-পাণিনির স্বরবর্ণের সংজ্ঞা অচ.। 

যদিও অচ্এর মধ্যে আ ঈ উ প্রভৃতি নাই তখাপি অচ্ সংজ্ঞা হইতে যে 

স্বরবর্ণগুলি পাওয়া যায় উহাদের দীর্ঘ ও প্রৃতম্বরও উহাদ্বার বুঝান হইয়াছে । 

স্বরবর্ণ তেরটি_-অ, আ) ই, ঈ, উ, উ, খ, খু, ৯ এ, এ, ও, ও | ইহা আবার 

ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত- ত্ুস্বস্বর ও দীর্ঘম্বর | হুম্বরের উচ্চারণে এক মাত্রা, 

দীর্ঘন্বরের উচ্চারণে ছুই মাতা । ক্কৃতরাং যে স্বরবর্ণ গুলির উচ্চারণে অপেক্গাকত 

কম সময় লাগে উহার তুস্বস্বর, যখা-_-অ, ই, উ, খ, » এই পাঁচটি হৃম্বন্বর | 

যে স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণে হুম্বম্বর অপেক্ষ। বেশী সময় লাগে উহার দীর্ঘস্বর 
যথা-_আ', ঈ, উ, খু এ, এ, ও, ও এই আটটি দীর্ঘস্বর | 

ব্যঞ্জনবর্ণ-__যে বর্ণগুলি অন্ত বর্ণের শাহ্ধ্য ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে 

পারে না উহার! ব্যঞ্জনবর্ণ। ব্যঞ্জনম্ অস্বকৃ অর্থাৎ অন্ধ ( পশ্চ২) অঞ্চতি 
( গচ্ছতি ) ইতি অন্বকৃ, অর্থাৎ পরের উপর নির্ভরশীল । অন্ঠের আশ্রয় ব্যতীত 

ইহারা উচ্চারিত হইতে পারে না, তাই ইহারা ব্যঞ্চন। 

ক, খ, গ, ঘ, ও, চ, ছ, জ, ঝা, এ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, তি, থ, &, ধ, ন, প, ফ; ব, 

ভ, ম, ষ, র, ল, ব, শ, য, স, হ, ২১ £, এই পঁয়জ্িশটি ব্যঞ্ন বর্ণ। পাণিনি ইহাদের 

সংজ্ঞা করিয়াছেন হুল, স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত ইহারা উচ্চারিত হইতে পারে না 
বলিয়া এইগুলিকে অ-কার যুক্ত করিয়া দেখান হুইয়াছে। উহাদের প্ররুতরূপ-_ 

কৃ, খ এইরূপ হস্ চিহ্যুক্ত। 

ক হুইতে ম পর্যন্ত পাঁচিশটি ব্যঞঁনবর্ণ, মুখ গহ্বরের বিভিন্ন স্থানি স্পর্শ করিয়া 

উচ্চারিত হুয় বলিয়! ইহারা! স্পর্শবর্ণ (11853) | উচ্চারণের স্থানভেদ অনুসারে 

মপর্শবর্ণ পঁচিশটিকে পাঁচটি বর্গে বা শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হইয়াছে । প্রত্যেক 
বর্গের নাম হইয়াছে & বর্গের প্রথম বর্ণকে অবলম্বন করিয়া, যেমন ক বর্গ, 
চবর্গ ইত্যাদি। 
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ক; খ, গ, ঘ,ও -- ক"বর্গ (ইহাদের উচ্চারণ স্থান ক) 
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ _- চ-বর্গ (ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু) 
ট)ঠ, ড,ঢ,ণ _-টন্বর্গ (ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূরধা ) 

ত, থ, দ;ধ,ন -:ত-বর্গ (ইহাদের উচ্চারণ স্কান দত্ত) 
প, ফ, ব, ভ, ম _-পণ্বর্গ (ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ ) 

কাদয়ে! যাবসানাঃ স্পশাঃ। 

য,র,ল, ব এই চারিটি তস্তঃস্ছবর্ণ। স্পশবর্ণ ও উদ্মবর্ণের মধ্যে 
অবস্থিত বলিয়! উহার! অস্তঃস্থবর্ণ। অথবা উচ্চারণে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বণের 

মাঝামাঝি 'বলিয়! উহ্ারা অন্তঃস্থবর্ণ। য, র, ল, ব এই চারিটিকে সেমি 

ভাওয়েল (96201 ৬০৬৪1 ) বলে কাবণ য-ই অ, রখ অ, লহ» অ, 

ব-্ধউ অ। ্ 

শষ) স, হ এই চানিটি 'উত্মবর্ণ (31011906 ) ইহাদের উচ্চারণে বাঘুই 

প্র্ধান বলিয়া ইহারা উক্মবণ । 

ধ অন্থস্বার ও £ বিসর্গ, এই ছুইটিকে অযোগবাহ বর্ণ বলে। স্বর ও 

ব্যঞ্ুনের মধ্যে ইহাদের উল্লেখ ব! যোগ নাই, তাই অযোগ অণ্চ প্রয়োগ 

নির্বাহ করে, সেই জন্ত ইহার! অযোগবাহ বর্ণ । 
বর্ণমালার মধ্যে দুইটি ব আছে, একটি প বর্গের মধ্যে, অপরটি অস্তংস্থ 

বর্ণের (যরলব) মধ্যে । দেবনাঁগরী অক্ষরে প বর্গীয় ৰ এর পেট কাটা এবং 

অন্তঃস্থ ব এর কোন চিহ্ন নাই ; যে ব উবর্ণে পরিণত হয় ব' প্রত্যয়ের ব, সন্ধিতে 

উৎপন্ন ব--অন্তঃস্থ ব, বহিঃ প্রভৃতির ব এবং বধ, বন্ধ, ব্ প্রভৃতির ব, প বীয়। 

উদুঠৌ যন্ত্র ধিদ্ছেতে যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ। অন্তঃস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ 
উচ্যতে। | 

প্রতিবর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ, ষ, স এই তেরটিকে অঘোষ 

বর্ণ বলে (500)। 
প্রতিবর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং যর লবহু ইহাদিগকে 

ঘোষবদ্ বর্ণ বলে (9০009), কারণ ইহাদের উচ্চারণে স্বরতত্ত্রী কম্পিত 

হয়| , 

প্রতিবর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং য, র; ল, ব ইহাদিগকে অল্স- 
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প্রাণ বর্ণ বলে (07-8301085 ), কারণ ইহাদের উচ্চারণে প্রাণ বা নিঃশ্বাস 
ত-ধ্বনিযুকত নহে। 

প্রতিবর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স, হ এইগুলিকে মহাপ্রাণ বণ 
(£50109660 ) বলে, কারণ ইহাদের উচ্চারণে প্রাণ ব| নিঃশ্বান হ-ধ্বনি 

ুক্ত। 

পাণিনি ও তাহার সম্প্রদায় চৌদ্দটি মাহেশ্বর স্থত্র অবলঙ্নে ব্যাকরণ রচনা 

করিয়াছেন। অকল্লাক্ষর, অসন্দিগ্, সারবং, অনব্য ছিল শ্বত্রগুলি ! এ চৌদ্দটি 

সত্রে সমগ্রবর্ণমাল।র উল্লেখ আছে । কিন্তু, অ, আ, ক, খ, আমরা যেভাবে 

পড়ি, উহাতে সে ভাবে সন্িবেশিত হয় নই | বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়। বর্ণমালার 

অক্ষরগুলি অন্তভ।বে সন্নিবেশিত করির! কতকগুলি সংক্ষিপ্র সংজ্ঞা ব1 সিতযাহা 

রচন] করিয়াছেন" শ্ত্রগুলি নীচে দেওয়া হইল--; 

১। অ ই উণ ২। খন্কৃ ৩। এ গড ৪1 এ ও ঢু। 

৫। হযব রটু | ৬। লণ৭। ঞমঙ গন ম৮। ঝভ ঞ। 
৯। ঘ ঢধ যু ১০।| জব গড দ শ। ১১1 খ ফু ঠথচঢ 

ট ত ব্ ১২। ক পয়,১৩। শ ষস রু ১৪। হু ল্। ইহাদের যে 

কোনও স্থত্র হইতে যে কোনও বর্ণ লইয়া, যে কোনও স্থজের অস্তঃস্থিত হসন্ত 

যুক্ত একটি ব্যঞ্জন লইয়া, এক একটি প্রত্যাহার বা সংগ্ষিপ্ু সংজ্ঞা করা হইয়াছে | 

এই প্রত্যাহারের আদিস্থিত বর্ণ হইতে ব্যঞ্জন পর্যন্ত সমগ্র বর্ণ গ্রহণ করিতে 

হইবে কিন্ত প্রত্যেক স্ুত্রের অন্ত:স্থিত ব্যঞ্জনগুলি ধর] হইবে না। অতএব অকৃ 

বলিলে অ ই উ ণু এর 'শ ই উ এবং ধা» কৃ এর খ ৯ 

বুঝাইবে | এইরূপ অচ বলিলে অ ই উথ ৯» এ ও এ ও এই সমুদায় 

স্বরগুলিকে বুঝাইবে। হয ব রটু এরহ হইতে হল্ স্তরের ল্ পর্যন্ত 
বর্ণের হল্ সংজ্ঞা । উহার দ্বার] সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণমালাকে বুঝাইবে। মোট 

প্রত্যাহার, ৪৪টি__অণ, অকৃ, ইক্, উক্ ইত্যাদি । ইহাদের প্রয়োজন, যথা_ 

ইকো যণটি_্বরবর্ণ পরে থাকিলে ইক্ স্থানে যণ হয়। ইক্ অর্থই উ » 

এবং যণ্ অর্থ বধ ব্. বু লস্থৃতরাং ই স্থানে য+ উস্থানে ব্+ খ স্থানে রূ এবং 

» স্থানে ল হয়। অতি+অন্ক্যু- অত +য1 অস্ত অত্যন্ত । 



বর্ণ-প্রকরণ ৫ 

বর্ণের উচ্চারণ স্থান 
১। অ; আ, ক বর্গ ও হ-_কণ্ঠ্যবর্ণ, কারণ ইহার! ক হইতে উচ্চারিত 

হয়। অকুহুবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠ 3। ( 3000515 ) 
২। ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ-_তালব্যবর্ণ, কারণ ইহারা 

তালু হইতে উচ্চারিত হয়।. হচুযশানাং তালু । (6519:515) 
৩। খ, খু) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, রঃ য- মুর্ধ্তা বর্ণ, কারণ ইহারা ূর্ধা হইতে 

উচ্চারিত হয়। খটুরষাণাং ূর্ধ! | (03260101515) 

৪ | ৯» ত, থ, দ? ধ” ন, ল, স_ দস্ত্য বর্ণ, কাত্ণ ইহারা দত্ত হইতে 

উচ্চারিত হয়। ৯ভুলসানাং দত্ত1ঃ। (12915 ) 

৫। উ, উ, প, ফ, ব, ভ, ম'ওয্ঠ্য বর্ণ, কারণ ইহারা ওঠ হইতে উচ্চারিত 

হয়।* উপুপখ্ম!নীয়ানাম ওষ্ঠো | (1-9190915 ) 
৪ ৬। এ, এ-_-কগ্ঠতালব্য বর্ণ, কারণ ইহার! কঠ ও তালু হইতে উচ্চারিত 

হয়। এদৈতোঃ কণ্ঠতালু। ( 030160010-19190919 ) 

৭। ৪9,  কষ্টোষ্ঠ্য বর্ণ, কারণ ইহারা ক ও ওঠ হইতে উচ্চারিত 

হযন। ওদৌতোঃ কণ্ঠোষ্ঠম্। (030160110-19101915) 

৮। এন্তস্থ ব দক্তৌষ্ঠ্য বর্ণ, কারণ ইহা দন্ত ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। 

বকারস্য দক্তোষ্ঠম্ | (181019-06196915) 

৯। (২) অনম্বার অন্ুনাসিক বর্ণণ কারণ ইহা! নাপিকা হইতে 
উচ্চারিত হয়। নাসিক। অন্বস্থারন্য | (25591) 

১০। (5) বিসর্গ, যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানই 

ইহার উচ্চারণ স্থান। 

১১। ও» এ, ৭, ন,ম অনুনানিক বর্ণ, কারণ ইহার]. নাসিকা হইতে 

উচ্চারিত হয়। এমঙগনানাম্ নাসিক (55915 )। 

অনুশীলনী 
১। বর্ণ কাহাকে বলে? উহা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত? প্রত্যেকের 

উদ্দাহরণ দাও। 

২। স্বর ও ব্যঞ্চন বর্ণে পার্থক্য কি? 



৬ আধুনিক ব্যাকরণ কৌদুদী 
৩। স্পর্শ বর্ণ কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ও কি কি? 
৪| অন্তঃস্থ বর্ণ কোনগুলি? কেন উহারা অস্তুঃস্থ নর্ণ 2 

€| অযোগবাহ বর্ণ কিকি? উহাদের এরূপ নামের কারণ কি? 

৬। কোনগুলি ঘোষবদ্ বর্ণ এবং কোনগুলি অঘোষ বর্ণ? 

৭। মহাপ্রাণ বর্ণ কিকি? উহাদিগকে মুহাপ্রাণ বর্ণ বলে কেন? 

৮ | উচ্চারণ স্থান নির্ণয় কর £-_-ক, চ, দ, ম, প, খ, ৯১ উ, ঈ, এ, ও, 
বর্ণ-বিশ্লেষণ 

শব্দের স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্ঈনবর্ণগুলিকে পৃথক কনিয়া দেখাইবার 'নাম বর্ণ- 
বিশ্লেষণ। পুবেই ধল! হইয়াছে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হ্সম্ত, উচ্চারণের স্থবিধার 
জন্য উহাদিগকে অকারযুক্ত করিয়। দেখান হইয়াছে । কারণ ব্যঞগ্জনবর্ণগুলি স্বর বর্ণ 

যুক্ত না হইয়া! উচ্চারিত হইতে পারে না। ব্যঞ্জনের সহিত স্বরযুক্ত হইলে 
উহাতে আর হসন্ত থাকে না, যখা__-কৃ, খত গ. ইত্যাদি কিন্তু স্বর যুক্ত হইলে 
কৃ+অ-্ ক, খ+আ সখা, গ+ই-গি ইত্যার্দি। এইকপ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্চন- 
বর্ণ পৃথক্ করিয়! বর্ণ বিশ্লেষণ করিতে হয়| 

রাম-র্+আ-+ম্4অ কৃষ্ণ ক+খ+ষ্1ণ:শ-অ 
যুক্তস্য. +উ+কৃ+ত্+অ আলয়- আ+ল্্+অ+যষ.+অ 

নির্ণয় ন1ই+র+৭.+ অ+য.+অ 
লক্ষ্য করিবে, যে ব্যঞ্তনবর্ণে রেফ আছে উহার ঠিক পূর্বে বূ হইবে, যথা 

গর্গ লগ অ+র্+গ 1, হুর্যস্1উ+র্1+য+অ। কিন্তু ব্রাঙ্ষণ স্থলে 

রূব্যঞ্জনবর্ণের পরে আছে--ব+র্্+ আশহ.ম+অপণ+অ |যে ব্যথনের 

সহিত ব-ফলা আছে, তাভার অব্যবহিত পরে বু হইবে। 

সন্ধ 'ঝখার জন্তা বর্ণাবশ্লেষণ জানা বিশেষ দরকার । সন্ধিতে পূর্ববর্তা 
শন্দব মন্তরম পর্ণ ও পরবতাঁ শব্দের আদিস্থিত বর্ণের মিলন হয়। যথা কষ 

শব্দের অন্তম ধর্ণ ম এবং মাপর শব্দের শাদি বর্ণ আ। অ এবং আ মিলিয়া সন্ধির 
নিয়ম অন্ুলারে আ হইবে । সুতরাং শবটি দাড়াইবে কৃষ্ণ + আলয় - কষ্ণালয় । 

অনুশীলনী 
১। বর্ণবিশ্লেষণ কাহাকে বলে। 

২। বর্ণবিশ্লেষণের উপযোগিতা কি উদাহরণ দিয়] ধুঝাইয় দাও 
৩। বর্ণ[বঙ্গেষণ কর $-আত্ম, চিরজ্বীবী, পার্বতী, ব্রাহ্মণী । 



পরিভাষা প্রকরণ 

প্রকৃতি বা মূল শব্দ দ্বিবিধ-_প্রাতিপদিক ও ধাতু। 
প্রাতিপদিক - ধাতু ও প্রত্যয় ভিন্ন, অর্থযুক্ত শবকে প্রাতিপদ্দিক বলে। 

কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমাসনদ্ধ শন্দকেও প্রাতিপদিক বলে। যথা-বুক্ষ, লতা, 

পুষ্প, ধাবৎ, শ্রীমৎ্, রাজপুরুষ ইত্যাদি। অর্থৰণড অধাতুঃ অপ্রত্যয়ঃ 

প্রাতিপদ্দিকম্, কৃৎ তদ্ধিতসমাসাম্চ। 
ধাতু-_যাহার দ্বারা করা, খাওয়া প্রভৃতি ক্রিয়া বুঝায় উহা ধাতু প্রকৃতি। 

যথা-*ভূ (হওয়। ) ক ( করা), গম্ (যাওয়া) ইত্যাদি। ভূবাদয়ঃ ধাতব2। 
সবর্ণ_ে বর্ণগুলিব উচ্চারণ স্থান এক এবং উহাদের উচ্চারণের প্রযত 

সমান তাহারা পরস্পর সবর্ণ। তুল্যাস্তপ্রবত্বং সবর্ণম্। যখা_-অ এবং 
আ পরস্পর সবর্ণ । কিন্তু স্বরবর্ণ ও ব্যঞনবর্ণ পরস্পরের সবর্ণ নহে। 

পর্দ__ধাতু ও প্রাতিপদিক বিভক্তিযুক্ত হইলে পদ্দ হয়। যথা-_-গম্+তি- 

গচ্ছতি, রাম+স্থ রাম: ম্ুপ.তিউস্তং পদম্। 
আদেশ- প্রকৃতি, প্রত্যয় বা উহাদের অংশবিশেষের যে পরিবর্তন হয় 

তাহাকে আদেশ বলে। যথা_লট, প্রভৃতি পরে থাকিলে স্থা ধাতুর স্থানে 

তিষ্ঠ, গম্ ধাতুর স্থানে গচ্ছ, আদেশ হয়। 
গুণ__ই ঈ স্থানে এ উউস্থানে ও) খখ্ স্থানে অর্ এবং * স্থানে অল, 

গুণ নামে প্রসিদ্ধ। রমা+ঈশঃ- রমেশঃ | অদেও, গুণঃ। 
বৃদ্ধি_অ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে এ এবং উ উ স্থানে ও, বৃদ্ধি নামে অভিহিত 

হয়। যথা-_মুনি__মৌন, বিষু-বৈষব। বৃদ্ধিরাদৈচ,। 

ই-_ইৎ অর্থ চলিয়া যাওয়া। কোনও বিশেষ কারণে উচ্চারিত বর্ণ 
প্রয়োগ কালে না থাকিলে তাহাকে ই বলে। যথা--অচ্ প্রত্যয়ের চ্ ইত, 
ল্যপ. প্রত্ায়ের ল. ও প্. ইৎ। 

নিপাত-চ, ব', তু প্রভৃতি অব্যয়কে নিপাত বলে। চাদয়োহসন্তে 
প্র, খরা, অপ প্রভৃতি এবং ্বর্ প্রভৃতিও নিপাত। প্রাময়ো নিপাভাঃ1 



৮ আধুনিক ব্যাকরণ 

উপসর্গ_প্র, পরা, অপ প্রভৃতি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হইলে উহাদিগকে 

উপসর্গ বলে। উপসর্গ কুড়িটি। উপসর্গ পাতুর অব্যবহিত পূর্বে 
বসিবে। স্থতরাং প্র+অবিশঙ- প্রাবিশষ (অপ্রবিশৎ হইবে না)। 

উপসর্গাঃক্রিয়াযোগে । তে প্রা ধাতোঃ। 
গতি _ ধাতু? সহিত যুক্ত উপসর্গগুলি, গতি সংজ্ঞালা করে । গাতিশ্চ 

প্রঃ পরা প্রভৃতি কুডিটি ভিন্নও গতি আছে। বশীভখতি, আবিষফরোতি; 

তিরস্করোতি ইত্যাদি স্থানে বশী, আবিস্, তিরস্ প্রভৃতিও গতি। ছি ডাচম্চ, 

আবিষ্পুরসোগ্গ ত্যোঃ। 
_ শব্দের অন্তিম স্বর হইতে আস্ত করিয়া! শেষ পর্যস্তের নাম টি। যথা__ 

মুনি (ম+উ+ন1+ই) শবে ই, বাজন্ শন্দে (র্+আ1+জ্1+অ+ন্) অন 
ভাগটি। অচোহন্ত্যাদি টি। 

উপধা-_শব্দের অন্ত্যবর্ণের পু খর্ণকে উপধা খলে। যথা__নর শব্দে 
(ন্1+অ+র্ৃ+অ) অন্থ্যবর্ণ অঃ উহার পূর্ব বর্ণ বু উপধা। মুনীন্ শব্দের ঈ 

উপধা। অলোতস্ত্যাৎ পুর্ব উপধা। 
নদী-_ঈ কারাপ্ত ও উ কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে ব্যাকরণে নদী খলা হয়। 

গৌরী, বধূ, লক্ষী । যৃত্ত্্যাখ্যো নদী । 
ঘি_-সখি শব্দ ভিন্ন ইকারাম্ত ও উকারাস্ত পুংলিঞ্গ শব্দকে ঘি বলে। 

মুনি, সাধু । শেষোঘ্যসখি। 
ঘ-_তরপ্ ও তমপ. প্রত্যরকে ঘ বলে। যা মহত্তর, মহস্তরম। 

তরপ, তমপৌ ঘঃ। 
নিষ্ঠা_ক্ত ও কবতু প্রত্য়কে নিষ্ঠা! বলে। গত, গতবৎ। ক্ঞক্তবতু নিষ্ঠ।। 
কৃত্য--তব্য, অনীয়। যৎ, ণাৎ ও ক্যপ. প্রত্যয়কে কৃত্য প্রত্যয় বলে। 

গন্তব্য, দর্শনীয়, দেয়, ভার্যা, শিশ্ু | 

জন্প্রসারণ-_-য বর লস্থানে ক্রমান্বয় ই উ খন» হইলে তাহাকে সম্প্রসারণ 
বলে। যথা-যজ.--ইঞ্ট, (য স্থানে ই) বচ--উবাচ (ব স্থানে উ)। 

ইগ, যণঃ জন্প্রসারণম্। 
প্রগৃহ্া__ঈ কারাস্ত, উ কারাস্ত এবং এ কারাস্ত দ্বিবচননিষ্পয় শব্দ প্রগৃহা। 

যথা-_মুনী, সাধ, লতে, যাচেতে ইত্যাদি। ঈদুদেছ্ দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম.। 
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দ্রুত উচ্চারণের জন্য সন্নিহিত ছুইটি বর্ণের পরস্পর মিলনকে সংস্কিতা বা 

সন্ধি বলে। 

দুইটি বর্ণ সন্নিহিত হইলে দ্রুত উচ্চারণকালে কখনও পুববর্ণ বিরুত 
হয় ( দেবালয় ) কখনও পরবর্ণ..বিকৃত হয় ( মহতীচ্ছ] ) কখনও উভয় বর্ণই 

বিকৃত হয় ( রমেশ$, তদ্ধিত: ) কখনও পূর্ববর্ণের "লোপ হয় ( প্রেজতে ), কখনও 

গ্রবর্ণের লোপ হয় ( সখেহপর) । ইহাই সন্ধির কার্য। 

সন্গির নিয়ম _দদ্ধি সর্বত্র অবশ্য করণীয় নহে। বাক্যে সন্ধি করা বানা 

কর। ইচ্ছাধীন। অনেক সময় সান্ধ করিলে শ্রুতিমধুর হয়, শেস্থানে সদ্ধি 
করা উচিত। আবার কোনও স্থানে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হয়, সে স্থানে সন্ধি 

না করাই বিধেযু। কিন্তু একপদে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে, সমাসে এবং শ্লোকে 

সন্ধি অবশ্থই করিতে হইবে । এই ধকল স্থানে সন্ধি না করিলে ভূল হইবে। 

সংহিতৈক পদে নিত্য! নিত্য। ধাতুপসর্গয়ে! 2। 
লমাসেহপি চ নিত্যা ত্যা স! চান্ঠঞ্ বিভাষিভ। ॥ 

এক পদে সন্ধি নিত্য যথা-পে1+ অনঃ- পবনঃ। 

ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে সন্ধি নিত্য-_পরি+ঈক্ষ।- পরীক্ষা, প্র+অবিশৎ -্ 
প্রাবিশৎ্খ। 

সমাসেও সন্ধি অবশ্ঠ করণীয়-_-মহা+ আশয়: * মহাশয়ঃ, বিদ্তা 1 আলয়: 

বিগ্ভালয়: | বাক্যে সন্ধি ইচ্ছধীন, রামে গচ্ছতি বা রামঃ গচ্ছতি ছুইই চলে। 

মনে রাখিবে ছুইটি বর্ণ মিলিত হইলে তাহাকে সন্ধি বলে এবং ছুইটি পদ 

মিলিত হুইয়:! একপদে পরিণত হুইলে তাহাকে সমাজ বলে। 

সন্ধি তিন প্রকার-_স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসগ সন্ধি। 
স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনের নাম স্বরসন্ধি। 
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ব্যঞ্চনবর্ণের সহিত ব্যঞ্চন বা স্বরবর্ণের মিলনের নাম ব্যঞ্জনসন্ধি। 

বিসর্গর সহিত স্বর বা ব্যঞজন 'বর্ণের মিলনের নাম বিসগপন্ধি। 

স্বরসন্ধি 
১। যদি অকার কিংবা আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকে তাহা 

হইলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়, আকার পুর্ববর্ণে যুক্ত হয়-_ 

অ+ অ- আ, অ+ আন আ, আ+4অ.- আ, আ7+আ- আ। 

অ+4+অ.- আ--শশ+ অন্থঃ_ শশান্কঃ, 

অ-+আ.-আ-_দেব+আলয়ঃ- দেবালয়ঃ। 

সা আ.- আ--মহ11+ আশয়ঃ- মহাশয় । 

আ4অ-০আ-__হ্থধা1- অংশ» ৃধ।ংশ্ত:। 

২। যদি ইকার কিংবাঈকারের পরে ই কার কিংবা ঈ কার থাকে 

তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়৷ ঈকার হয়, ঈ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়__ 

ই+ই-ইঈ, ই+ঈ-ঈ, ঈ1+ই-ঈ, ঈ1ঈ্ঈ 

ই+ই -ঈ-_মুনি+ ইন্দ্র» মুনীন্দরঃ১ ই+ইঈ-ঈ-_গিরিঈশঃ- গিরীশ ) 
ঈ+ই -ঈ__মহী+-ইন্দ্রঃ» মহীন্দ্রঃ, ঈ+ঈ- ঈ-_ লক্ষ্মী +ঈশঃ- লক্ষমীশঃ ) 
৩। যদি উকার কিংবাউকারের পরেউ কার কিংবা উ কার থাকে 

তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া৷ উ কার হয়, উ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়-_- 
উ+4উ-উ, উ+4উ--উ, উ+উ-উ, উ+উ-উ 

উ+4উ-উ-_বিধু +উদয়ঃ বিধৃদয়ঃ, উ+উ--উ-_লঘু+উমিঃ- লঘৃথিঃ। 
উ+উ-উ-_বধৃ+উৎসবঃ * বধৃ্সবঃ, উ+উ -ভু +উধবম্. ভূধবমূ। 
৪| যদি ঝকারের পর খ কার থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়৷ খু কার 

হয়, খ. কার পূর্ববণে যুক্ত হয়-- 

খ-খ। » খং 

ভ্রাত+খধ্ধিঃ-ভ্রাতুদ্িঃ, পিতৃ1খণম্.. পিত্ণম্। 

অকঃ জবর্ণে দীর্ঘঃ_অ, ই, উ, খ এর সবর্ণ পরে থাকিলে-দীর্ঘ হয়। 
পাণিনি এই স্থত্রটির ছার! পূর্বোক্ত চারিটি স্তরের সবগ' দীর্ঘ ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
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৫ | যদি অকার কিংবা আকারের পর ইকার কিংবা ঈ কার থাকে তাহ! 

হইলে উভয়ে মিলিয়! একার হয়ঃ এ কার পূর্ববণে যুক্ত হয় _ 

অই এ_-আ+ই-এ, অ+ঈ- এ, আ+ঈ- এ 

অই এ--দেব+ইন্জ:- দেবেন্দ্র) আ+ই -এ-_মহা+ ইন্দ্র » মহেন্দ্র 
অ+ঈ-এ__গণ+ ঈশঃ- গণেশঃ, আ+ঈ- এ__রমা+4ঈশঃ₹রমেশঃ | 

৬। যদি অকার কিংবা আকারের পর উ কার কিংব1! উ কার থাকে তাহা 
হইলে উভয়ে মিলিয়৷ ও কার হয়, ও কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়_- 

অ+উ-০ও, আ4উ.- ও, অ+উ- ও, আ+উ- ও 

অ+উ-ও-নীল+উত্পলম্ 7 নীলোৎপলম্ঃঠ আ+উ - ও-_মহ1+- 

উদধিঃ ₹ মহোদধিঃ, অ+উ লু ও--এক+উনবিংশতিঃ - একোনবিংশতিঃ 

আ4+উ গঙ্গা 1উমি:-গক্ষোগিঃ | 
৪৭। যদি অকার কিংবা জাকারের পর খ কার থাকে তাহা হইলে উভয়ে 

মিলিয়া অরু হয়, অ পূর্ববণে যুক্ত হয় এবং রূ, রেফ হইয়া পরধর্ণের মন্তকে যায়। 
অধ অর, আ+খ- অর্ 

অ+খ-অর্-_দেব7+খধি:- দেবধিঃ ; সপ্তবিঃ, হিমর্তুঃ | 
অ।+-ধ» অর্-_মহ11খাধিঃ - মহুধিঃ, দেবতর্ষভঃ | 

আদ্গুণ2-_-অকার কিংবা আকারের পর ই ঈ থাকিলে এ উ উ থাকিলে 

ও এবং খ থাকিলে অরু হয়। এই স্থত্র দ্বার পাণিনি ৫, ৬, ৭ নং স্ুত্রের 

বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পরিভাষা! প্রকরণে গুণের স্বরূপ বলা হইয়াছে-__ 
অদেঙ্গুণঃ | 

খাতে চ তৃতীয়! দমাসে_খত শব্দের সহিত তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস 
হইলে গুণ না হইয়া বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ খ স্থানে অবু না হইয়! আর্ হয়,__ 

শীতেন1থতঃ-শীতার্তঃ, কিন্তু হিম1+খতু-্হিমর্তুঃ, পরম +খতঃ » 
পরমতঃ | 

৮। যদি অকার কিংবা আকারের পর একার কিংব1 এ কার থাকে তাহা 
হইলে উভয়ে মিলিয়া এ কার হয়, এ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়_ 

অ-এ-এ, আ+এ* এ) অশ-এ "এ, আ+এ-এ 
অ+এ- এ-_অন্য+এব -* অঠ্যৈব, এক + একম্.. একৈকম্ 
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আ+এ- এঁ-_সধ1+এব - সদৈব, যথা +এবম্-যখৈবম্। 

অ+এ-এঁ-মত-+এক্যম্- মতৈক্যম্ এব+একমত্যম্- এবৈকমত্যম, 

আ।+এ-্ এ_-মহ1+ এশখরম্ ০ মহৈশ্ব্যম্, মহা +এরাবতঃ- মত্রোবতঃ | 

৯। যদি অকার কিংবা] আকারের পর ও কার কিংবা ওঁ কার থাকে তাহা 

হইলে উভয়ে মিলিয় ও কার হয়, ওঁ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়-_ 

অ-+ও-ও, আ+৩-ও, অ+. ৩, আ+৩-ও 

অ+৩-৩ঁ -জল+ওঘ:- জলৌঘঃ, খন+ওকস্- খনৌকস্ 

অ11-ও- ৪ -_ মহ17-ওষধিঃ- মহৌষধিত, সদা7-ওদন:- সদৌদনঃ | 

অ+ - ও » চিন্ত+উদার্ধম - চিত্তৌধার্যম। গত+ত্কক্যঃ » 
গতৌত্স্থক্যঃ | 

আ+৪-ও-মহ1 ধার্য মতৌদার্ধমসদা+ উত্ক্যম_সদৌতস্থক্যম্ 
বৃদ্ধিরেচি__অর্থাৎ অকার কিংবা আকারের পর এ বা এ খাকিলে এ এধং 

ও বা ও থাকিলে ও হয়, ৮ ও ৯ নং স্যত্রের দ্বারা পরবর্ণের বৃদ্ধিবূপ একাদেশ 

হইয়াছে। 

১*। ইকার কিংবা ঈ কারের পর ই ঈভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ই স্থানে 

য্ হয় এবং পরের স্বপ যু কারে যুক্ত হয়। 

ই+অ-্য.+অ-্য) ঈ++অ-য্+অল্য 

যদি অপি-ষগ্ভপি, অতি+ আচার:- অত্যাচারঃ, ইতি+ অপি- ইত্যপি, 
অভি+উদরঃ- অক্যুদয়ঃ, প্রতি+-অহমৃ- প্রত্যহমত মুনি+খষভঃ » মুন্তধ ভঃ, 

যর্দি1+এবম্-যগ্যেবম্ঠ নদী+ অন্থু-নছ্ন্ব। বলী 4থষভঃ - বল্যর্বভঃ, দেবী+ 

এষ - দেব্যেষা, সরন্বতী +-ওঘ: - সরন্বত্যোঘঃ | 

১১। উকার কিংবা উ কারের পর উ উ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে উউ স্থানে 
ব্ হয় এবং পরের স্বর ব্ কারে যুক্ত হয়। 

উ+অ-ব+অ.ব,উ+অম্ব++অ-ব 

অস্থ+ অয়» অন্বয়ঃ ন্থ+ আগতম্স্বাগতম্, মধু+ ইদম্- মধিবদমূ, ভ+ 
এযণমৃ- অন্বেষণম্, মধু+খতে»মধবূতে, সরযু+অন্ু-সরযঘু তনৃ+ঈশ্বরঃ 

ততীশ্বরঃ) বধৃ 1 এরম» বধৈবহ্র্যম। 
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১২। খ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে খ স্থানে র্ হয় এবং বু পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। 

খ+অ.্র্7অস্র, খই -র্1ই-রি 
পিতৃ+অন্মতিঃ- পিত্রন্থমতিঃ, পিতৃ+ আদেশঃ - পিত্রাদেশঃ 

মাতৃ+ ইচ্ছা - মাত্রিচ্ছা, পিতৃ+উপদেশ£- পিক্রপদেশ:। 

ইকে। ঘণ অচি--অপবর্ণ স্বর পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে ফ্,উ উ স্থানে বু এবং 

খ স্থানে বূহয়। ১০, ১১১ ১২ নথ্বর স্ুত্রের সন্ধি এই নিয়ম অনুসারে হুইয়াছে। 

১৩। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ কার স্থানে অয়, ও কার স্থানে অব, এ কার 

স্থানে আয়, এবং গু স্থানে আবু হর। 

এচোহয়বায়াব2-ন্বরব্ণ পরে থ।কিলে এ স্থানে অয়, ও স্থানে অব, 

এস্থানে আয়, ও স্থানে আব. হর । অ অথবা আ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং 
পরের স্বর য. বা ব্ এর সহিত যুক্ত হয়। 

এ স্থানে অয় _নে+ অনম্-নয়নম, শে+ অনম্ - শয়নম্ 
ও স্থখনে অব-_পো+ অন্ঃ- পবনঃ, পে1+- ইত্রঃ- পবিজ্রঃ 

এ স্থ'নে আয্_-নৈ+অকঃ _ নায়কঃ, গৈ+ অকঃ- গায়কঃ 

স্থানে আব্__-নৌ+ইক:- নাবিকঃ, পৌ+অক:-পাবকঃ 
পদের (স্থৃবস্ত বা তিওস্তের ) অন্তশ্থিত এ ও এ গু স্থানে যে অয়, অব্, আয়, 

আব হয় তাহার য্ এখং ব. এর বিকল্পে লোপ হয। লোপঃ শাকল্যত্য ৷ 

যব লোপ হইলে লোপের পর আর সন্ধি হয় না। 

সখে+ আগচ্ছ _ সখয়াগচ্ছ, সথ আগচ্ছ, পখে + এহি - সখয়েহি, সখ এহি, 

প্রভো+ আগচ্ছ - প্রভবাগচ্ছ, প্রভ আগচ্ছ, প্রভো+ ইহ ন প্রভবিহ, প্রভ ইহ, 

শ্রিয়ৈ + অর্থ;  শ্রিম্ায়র৫থ:ঃ, শ্রিয়। অর্থঃ, শ্রিয়ৈ 1 এতি - শ্রিয়ায়েতি, শরিয়া! এতি, 

রবৌ+উ্দিতে - রবাবুপিতে, রবা উদিতে, বিধৌ+উদিতে - বিধাবুদিতে, 
বিধ] উদ্দিতে, তৌ+-ঈশ্বরো - তাবীশ্বরো, তা ঈশ্বরো । 

১৪। পদের অস্তস্থিত এ কার কিংব1 ও কারের পর অ থাকিলে অ লোপ 

পায়। ই এইরূপ লুপ্ধ অ কারের চিহ্ন থাকে। এঙঃ পদদাস্তাদতি। 

গৃহে+ অবস্থানম্-গৃহ্হবস্থানম্। তে+অপিস্তেইপি, প্রভো+-অত্র- 

প্রভোহত্র, বিষ্কো + অব বিষ্লোইব। ূ 

১৫। অকারাস্ত বা আকারাস্ত উপদর্গের পরে ই ধাতু এবং এধ ধাতুর 
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এ কার থাকিলে বৃদ্ধিরূপ একাদেশ হয় (অর্থাৎ অ বা আ+ এ-এঁ)। 

উপ+-এতি-উপৈতি, অব+এতি -অবৈতি, আ+ঁএতি- এঁতি, উপ+4- 
এধতে ₹ উপৈধতে । 

কিন্তু ই বা এধ ধাতুর এ কার ন! হইলে পূর্বস্থিত অ কার বা আকারের 
লোপ হয়। 

উপ” এহি- উপ + এহি- উপেহি, অণ+ এহি- অবেহি। 

নিপাতনসিদ্ধ সন্ধি 

শক+ অন্দুঃ ৮ শকন্ধুঃ, কূল + টা - কুলট।, সীমন্ 47 অন্তঃ» লীমন্তঃ, (সী'থি ), 

সার + অঙ্গ:- সারঙ্গঃ ( মগ ), পতৎ+ অগ্রলিঃ-*শঙঞজলিঃ, মনস্+ঈষা। -মনীষ। 
মনস্্1+ ঈষিন্ - মনীধিন্, স্ব4ঈরঃ- স্বৈরঃ, গে1 অক্ষঃ- গবাক্ষঃ১ গো + ইন্দ্রঃ» 

গবেন্্রঃ গে1+ অগ্রম্- গবা গ্রমূণ গোহগ্রম, গো অগ্রমূ। 

সন্ধিনিষেধ ব! প্রকুতিভাব 

১। ওকারাস্ত অব্যয়ের সহিত তাহ।র পরবর্তী পদের সন্ধি হয় না_-অহো৷ 

অপেহি, অহে। আগতঃ, অহো+ঈশ্বরঃ। ও । 

২। আ ভিন্ন একম্বর বিশিষ্ট অব্যয়ের সহিত পরবর্তী স্বরের সন্ধি হয় না 

অ অগ্যপি, উ উমেশ। নিপাত একাজনাঙ,.। 

৩। অদস্ শের ঈ কাবাস্ত ও উ কারাস্ত পদের সহিত পরবর্তী স্বরের সন্ধি 

হয় না__-অমী অশ্বাঃ, অমূ অর্তকৌ। অদসো মাগু। 

৪। শু কাৰাস্ত ভিন্ন ছিবচন নিষ্পন্ন পদের সহিত পরবর্তী স্বরের সন্ধি 

হয় না। 

মুনী4এতৌ, সাধৃ+ইমৌ, লতে এতে, যাঢেতে+-অর্থম্ কিস্ত নরৌ + এতৌ৷ 
শ্নরাবেতৌ।  তপ্রগৃঙ্থ। অচি নিত্যম,। 



ভ+উ্ধবম্-তূর্বমূ, পিতৃ+খণম্-পিতূপম্, মধু+খতে _ মধ্বূতে, দেব + 
খষিঃস্দেবধি+, মহা1খধিঃ- মহধিঃ, অগ্য+এব- অগ্ৈ, মত+এক্যম_ 

মতৈক্যম্, নে+অনম্- নয়নমূ, পো+অনঃ-পবনঃ নৈ+অকঃ-নায়কঃ, পৌ+ 
অকঃ-পাবকঃ, মুনে+আগচ্ছ_ মুনয়াগচ্ছ, মুন আগচ্ছ, প্রভো+4-এহি - 
প্রভবেহি, প্রভ এহি, ধিয়ৈ+ অর্থঃ _ ধিয়ায়র্থ:। ধিয়া অর্থঃ, রবৌ+উদ্দিতে_ 
রবাবুদিতে, রবা উদ্দিতে, বিধৌ+অন্তমিতে _ বিধাবস্তমিতে, বিধ! অস্তমিতে, 

স্থখ+খধতঃ-ন্ুখার্ত:, ছুঃখ+খধতঃ-ছুঃখার্তঃ, কিস্তু পরম+খতঃ- পরমর্তঃ, 

প্র+এতি-্ট্রতি, উপ+এতি_উপৈতি, অব+-এতি- অবৈতি কিন্তু অব+ 
এহি- অবেহিঃ উপ+এহি- উপেহি, আ+খতঃ- আর্তঃ শক+অন্ধুঃ 

শকুদ্ধুঃ, কুল+ অটা-কুলটা»৯» সীমন্+ অন্তঃ- সীমন্তঃ ( কেশবিন্তাস ) অন্তত্র 

সীমান্তঃ, সার+-অঙ্ঈঃ সারঙ্গঃ (মুগ বিশেষ, 'ঙ্ঠত্র সারাঙ্গঃ চিত্রিতাঙ্গঃ ), মনস্+ 

ঈষ]- মনীষা, হরে+অব-হবেইব, বিষ্োো+ অব বিষ্কোঙব, গো+অগ্রম্ন 
গবা গরম, গেখহগ্রম, গো+ অক্ষ: »" গবাক্ষ:, ব্রদ্ম +খধিঃ_ ব্রদ্মধিঃ, ব্রহ্ম খবিঃ। 

স্বরসন্ধি সঞ্কষেপ 

অ+অ-আ ল উ+উ-্উ অ আ+এ এনএ 
অ+আম্মআ উ+উ-্উ অআ+ও৩৪-ও 

আ+অশআ উ+উস্উ ধঙ্ঝ+খ ভিন্ন স্বরস্র্ 
আ+আস.আ খ+খ-্ এ+-স্বর - অয়. বাঁ অ 
ই1ই-্ঈ ই ঈ+ই ঈভিন্নস্বরস্য. এ+ম্বর- আয়ু বা আ 
ই+ঈ-্ঈ উউ-+4উউভিন্নন্বর্বব. ও+স্বর- অব বা অ 

ঈ1ইস্ঈী অআ+ই ঈস্এ +-্বর "*" আব্ বা আ 
ঈ1ঈ্ঈী অন্না+উ উসও পদাস্ত এ+ অস্মঅ কার লোপ 
উ+উস্উ অআ+খ-অরু পদ্দান্ত ও+ অঅ কার লোপ 
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অনুশীলনী 

১। সদ্ধি কাহাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কিকি? 
২। সন্ধি কোথায় অবশ্ট কর্তব্য; কোখায় বৈকল্পিক ও কোথার নিষিদ্ধ? 

৩। সন্ধিকর £ | 

নদী 1এযা, মহা4ঈশ্বর:, রবৌ+উদিতে, গঙ্গা +উগ্সিঃ, সরযৃ+অথ্ু 
অন্গ1এষণম, দ্বেবখধিং, মহা1খনিঃ। আখ, মাত+খণম্। গো 

+ অগ্রম্ত সপ্ত 1+ধধীণাম্, প্রভো+ অশ্বাঃ, লতে+ এতে, সাধু + এতো, 

মুনী4আগতৌ, নরো 4 এতৌ, অমী + অখযাঃ যাচেতে+ অর্থম্, মধু 
ঝতে, মাতা ইব। 

৪ | সন্ধি বিচ্ছেদ কর £-_ 

পবনঃ, নাবিকঃ, নয়নম্ স্বাগতম্, ব্রঙ্গধিঃ, অত্যধিকম্, প্রতাক্ষা। 
নগ্ন, হর্যউদিতে, দৈব, ইত্যেব, মমৈতৎ্, শ্রুত্বৈতৎ, অভীষ্টম। 

সব্রৈব, যগ্যেবম্ঠ দেশেহথবা, ইহৈব, তাবাহতুঃ, অস্্যজ্জয়িন্ঠাম্ 

দ্বাবপি, কেনাপুযুপায়েন। 

৫। সংশোধন কর 

পরিক্ষ। সমাপ্চা, অত্যান্ত পাঁড়িতঃ, মাত্রীচ্ছাপুরণীয়া, মহাধিঃ আগতঃ, 

পবিভ্রং গঙ্গৌদকম্ঠ সদেব স্থখং ভবতু, দৃষ্টেতৎ্ অত্যাধিকঃ শুভ্রঃ, 

ভূম্যাধিকারা হৃপতিঃ | 

ব্যঞ্জন সন্ধি 

১। চু কিংবা ছ পরে থাকিলে পুর্ববতী তু ও দ্ স্থানে চ্ হয়, 

ভ্ডোঃ শুনা শচ 

ত্ বা দ্+চ্-চ্চ্ ত. বা দ+ছ.-চ্ছ, 
সৎ+-চরিত্রমূস সচ্চরিত্রম্ উৎ+-চ্ছেদঃস্উচ্ছেদঃ 
বিপদ+-চিস্তা. ৰিপচ্চিন্তা বিপদ্+ছায়া-বিপচ্ছায়। 
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২। জ. কিংবা ঝ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী তু ও দ্স্থানে জ হুয়। 

ও বাদ1জ জজ, ত্বাদঝ.-জঝ, 

উৎ্প-জলঃ্ উজ্জ্বল: মহৎ+ ঝঞ্চনম্_ মহজ ঝঞ্চনষ 

উৎ্+জীবনম্- উজ্জীধনম্ এতদ্+ঝঙ্কারঃ_ এতজ বন্ধাখঃ 

বিপদ্+-জালম্._ বিপজ্জালম তদ্+ঝন২কার:-তজ ঝনৎকান্বঃ 
তদ্4জানম্_ তজ জ্ঞানম্ 

৩। পদের অন্থস্থিত ৬ কিংবা দ কারের পর শ. খাকিলে ত্ ও দস্থানে চূ 

এলং শ স্থানে ছু. হয়। 

৬ শু - চু. - ৯৪. দ+ শ.--৮.- ছু. - চ্ছ, 

মস্ত +শকটম- মহুচ্কটম তদ্+শরীরম্ ” তজ্জরী এম 

উৎপ-শ্বাসঃ  সউদচ্দ্রাসং  তদ্+শ্রুড] -তক্ষন্ধ। 

কিন্তু ,উ২ 4 পন্নঃ-উৎসন্ন: 

৭ |।ক) পপ অগনিত ত কিংব!দকারের পরহথার্ষিলেত স্কানেদ € 

হস্থানেদ ভয়। 

৩7 হস দিও হু 
উৎ+ হৃতঃ-উদ্ধতঃ তদ+- হিতম্- তদ্ধিতম্ 

মহ২+হিতম্- মহদ্ধিতম্ বিপদ+ হেতুঃ _ বিপদ্ধেড়ঃ 

৪ | (খ) পদের অন্তস্থিত ক কারের পরে হ থাকিলে কস্থানে গ ও হু শ্কানে 

খহ্যবিকল্পে--বাক্+ হরিঃ- যাগ ঘরিঃ, বাগ হরি | 

৫ | ট. কিংবা % পরে থাকিলে পূর্স্থিত ত্ ও দ্স্থানে ট. হয়। 

ত+ট.-্ট্র দ্+ট২--ট্র 
উৎ+4-টগ্কারঃ- উট্টস্কার £ তদ+টাক1- তট্রীকা 

৬। ডু কিংবা ঢ্ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত ত. ও দ্ স্থানে ড্ হয়| 

ত্ বা দ্+ভ্-ড্ ড্ তুবাদ+ঢ-ভ্ঢ, 

উৎ+ ডীনঃ- উড্ডীনঃ এতদ+ঢক1- এতড্ঢকক। 

৭। পদের অগ্স্থিত ন্ কারের পর শ. থাকিলে নৃস্থানে এ এবং শ্ স্থানে 

ছ হুয়। | 

মহান্1+শব্দঃ-- মহাছন্দঃ ধাবন4শশঃল ধাবছুশঃ 
চঃ 
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৮| ল্ পরে থাকিলে পূর্বস্থিত ত্, দ্ওন্স্থানেল্হয়। ন্ স্থানে ল্ 

হইলে, পূর্বব্ণ অন্তনাসিক (চন্দ্রবিন্দু ) যু হয়। 

ত+ল্লল্, দটা রড 
বৃহৎ+ললাটম্ বৃহরলাটম এতদ্+লীলা- এতল্লীলা 
উৎ+ লেখঃ ক উলেখঃ তদ্+1লহরিক1-তল্লহবিকা 

ন1ল্_ ল্ 

মহান-৮লাভঃ » মহ্াললাভঃ 'শবাঁন+ লভতে - ভবল্লিভন্ে 

বিদ্বান+ লিখতি _ বিদ্বালিখতি। 

৯| পদের অন্থস্থিত ন্ কার হৃশ্বস্বরের পরে থাকিলে এবং পরে স্বরণ 

থাকিলে ন্ কারের ছিত্ব হয় (শন) এবং পরের স্বর ন্ কারে যুক্ত হয়। 
পাবন1+ অশ্বঃ _ ধাবন্নশ্বঃ হসন্4+ আগত: - হসরাগত; 

চিন্তয়ন্। ইহ চিন্তয়রিহ। 

কিন্তু ন দীর্ঘশ্বরের পরে হইলে ন্ কারের দ্বিত্ব ভয় না । 
মন্থান্- মাগ্রহঃ _ মহানা গ্রহ, ভবান্- আগতঃ_ ভখানাগত: 

১০। চ্ কিংবা ছ পরে থাকিলে পদে অশ্বস্থত ন স্থানে অন্তন্বাণ (₹) ৬খ 

এবং চ. স্থানে * এবং ছ. স্থানে শ্ছ হয়। 

ন+চ.- ংশ্চ্ ন41ছ.লংশ্ছ, 

কন্মিন+ চিৎ- কম্মিংশ্চিং ধাবন্+ছাগঃ- ধাবংশ্ছাগঃ 

হসন+চলতি » হমংশচলতি মহান্1+ছেদ:- মভাংশ্ছেদঃ 

১১| ট. কিংব| ঠ পরে থাকিলে পদের অন্বস্থিত ন স্কানে অ্ন্বার (২) এবং ট, 

স্কানে &. এবং ঠ. স্থানে &ু ভয়। 

ন1ট.-২ইু ন4+ঠ.- ২ 

চলন্-1 টিট্টিভঃ - চলংঘ্িট্রিভঃ মহান+ ঠকুরঃ » মহাংটকুরঃ 

১২। ত কিংবা থ. পরে থাকিলে পদের অগ্শ্থিত ন স্থানে অনম্থার, (২) এপং 

৬ স্বানেস্ত এবং থ. স্থানে শত হন। 

নত -বস্ত, নথ স্ংস্ত, 

পতন্1তরুঃ- পতংস্তরঃ ক্ষিপন্-থুৎ্কার: স ক্ষিপংসুৎকারঃ 

মহান তাপসঃ- মহাংজ্তাপসঃ . | 
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১৩। ব্যঞ্নবর্ণ পরে থাকিলে ম্ স্থানে অনতম্বার (২) হয়| 

মাম+ব্দতি »মাংবদতি মধুরম+ হলতি - মধুরংহসতি 
কিন্ধু স্বনবর্ণ পরে থাকিলে ম, পরের স্বরবর্ণের সহিত মিলিত হয়। 

মাম+ অবদৎ- মামবাদৎ অহম্+ঈশ্বর - অহ্মীশ্বরঃ | 

মাং অবদৎ লিখিলে ভূল হইবে । 

১৪ | স্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম পর্যগ্চ) পরে থাকিলে ম্ কারের পরে ষে 

বগেঁন বর্ণ আছে, সেই বগের পঞ্চম বর্ণ হয়, বিকল্পে অভন্থার হ্য়। 

কিম+করোতি -কিন্করোতি, কিংকরোতি 

ক্ষিপ্রম+ চলতি _ ক্ষি প্রঞ্চলতি, ক্ষিপ্রংচলতি 

গুরুম1নমতি _ গুরুন্মতি) গ্রক্ংনমতি 

পিম1ফলম » কিম্ফষলমঃ কিংফলন। 

৫ লরবণ্ণে পরস্থিত ছ. স্থানে চ্ছ ভয়। 
পরি +ছেদ:- পরিচ্ছেদ আ+7ছাধনম্ - আচ্ছাদনম্ 

পক্ষ ছায়া হু বৃঙচ্ছায়। বিছ্েদ১- বিচ্ছেদ ঃ 

১৬। উৎ উপসর্গের পরস্থিত-্তা ও স্তন্ভ ধাতুর স্ লোপ হুর। 

উতৎ্+-স্থানম্ উত্থানম উৎ+-স্তস্তঃ - উত্তস্তঃ | 

১৭ ন্বরবর, বগেঁণ তৃতীয়, চতুর্থ» পঞ্চম বর্ণ কিংবা যু ব্ল্ব্ ক পরে 

থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হুয়। 

কৃ স্থানে গ্, চ স্থানে জও ট্স্থানে ড়, তু স্থানে দ ও প.স্থানে ব্ ভয়। 

দিক1অস্তঃলদিগন্তঃ, বাক্1ঈশঃশ বাগীশঃ,  দিকৃ+গজ:- দিগগঞজ: | 
জগং1ঈশ:-জগদীশঃ জগৎ+-বন্ধুঃ- জগদ্বন্ধুঃ 

আচ. অন্তঃ-* অজন্তঃ, ছ্বিট.+ এষ£ _ ছ্বিডেশঃ 

এপ 1 ইঞ্ধনঃ ল অধিন্ধনঃ, অপ+দঃ- অবঃ) অপ 4+ জম." অজম্ ষট 1 আনন: 

ষড়াননঃ, বাকৃ+রোধঃ ল বাগ্রোধঃ । 

১৮। পদের অস্তস্থিত ক্ কারের পরে ন্কিংবা মূ থাকিলে কৃ স্থানে গ 

অথবা ঙ হয়। 
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ক্+ন্-গ্ ন্ অথবা ঙ ন্ ক+ম্-গ্ মূ অথবা ড. ম্ 
দিক 1 নাগঃ. দিগ নাগ+, দিঙনাগঃ  প্রাকৃ+মুখ£- প্রাগ মুখঃ, প্রাঙ মুখ: 

বাক+মধুর1-- বাগমধুর), বাঙমধুর। 

১৯। পর্দের অন্তস্থিত ত্ কারের পরে ন্ কিংবা মূ থাকিলে ত. স্থানে দ্ এখং 

বিকল্পে ন্হুয়। 

তৎ+-নাম-তদ্নাম, তক্মাম, জগৎ+নাথঃ- জগদনাথঃ, জগন্নাথঃ, 
তৎ+-মুখম্- তদ্মুখম তগ্মুখম্ 

২*|। মাক্স এবং ময় পরে ধাকিলে পদের অস্তস্থিত বর্গের প্রথম ধর্ণ স্যানে 

সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। 

তৎ+-মাত্রম্-তন্মাত্রমত বাক্+মাত্রম্ল বাও মাত্রম্ঠ চি২+মাত্রম্ন চিন্াত্রম 
উদক্+-মাত্রম্_ উদঙ্মাত্রম, তৎ+ময়ঃ তন্ময় উদ্ক্1ময়ম্উদও ময়ম 

চিৎ+ময়ঃ- চি়্ঃ বাকৃ+ময়মূলবাঙ্ঠযম মৃৎ+ময়১- মুন 
২১। ঘ. এর পরস্থিত ত বর্গস্থানে ট বর্গ হয় 

আকৃষ +ত£- আকৃষ্ট; নিকষ, +তঃ- নিকষ্টঃ ধধ্ 1৭2. বষ্ঠঃ 

লক্ষ্যণীয় ব্যঞ্জন সন্ধি 
উৎ+-স্থানম্-উখানম্। গ্রামম্+ গচ্ছতি - গ্রামংগচ্ছতি, ত্বম+করোধি 

ত্বংকরোধি, ত্বষ্করোবি, কিম্+পচসি-কিংপচসি, কিম্পচসি, সন্+ অচ্যুতঃ » 

সম্নচ্যুতঃ ধাবন্+ অস্বঃ- ধাবরশ্বঃ, ভবান্+ আগত: ভবানাগতঃ, উৎ+লেখঃ 

স্উল্লেখঃ১  মহান্7লাভঃ- মহীল্লাভঃ।.. বিদ্বান্+ লিখতি -্ বিদ্বা্নখতি 

পতন্+তরুঃ-পতংস্তরু, কশ্মিন+ চিৎ- কম্মিংশ্চিং, জগৎ+নাথ:- জগন্নাথঃ, 

তৎ+শ্রত্বা-তক্ছুত্বা, মহান1+জর+-* মহাঞয়ঃ, বাক্1ঈশঃ- বাগীশঃ, মৃত 1ময়ঃ 

স্মুন্সয়ঃ১ বাক্+হরি- বাগ.ঘরিঠ, বাগ হরি, তৎ+হিতম্.-তদ্ধিতম্ তদ্হিতম্, 

তকু-1-ছায়!- তরুচ্ছায়।, পরি 1+ছেদঃ- পরিচ্ছেদ, আ+ ছাদনম্.. আচ্ছাদনম 

ব্যঞ্জনসন্ধি সঙেঙগেপ 
তূবাদ+চ্-্চ্চ্ ন্শচ্লংশ্চ্ 

ত ব!দ্শ-ছ.ম্চ্ছ, ন1ছশ্ংস্ছ্ 
ত বাদ্শজ.-্জ্ঞ, নতথ --ংন্ত, স্থ 
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ত বাদ্শঝ্ স্স্বা, ন1ট, ১.০ ই, 

তু বা দশ, শুচ্ছ, ম.শ-ব্যঞন জং 

ত বা দহ. দ্ধ ম1ম্পশ বর্ণ-ং) অথব। পঞ্চম বর্ণ। 

ত বাদ্+ট.-ট্র বর্গের প্রথম বর্ণ4৩য়, ৪র্থ, €মবর্ণ, 

ত্ বা দ্-ভ্-ডড য.রুল্ব. হু শ্বরবর্ণ- তৃতীয় বর্ণ। 

তবাদ+ল্-, স্বরবর্ণ ছ,-চ্ছ, 

ন+ল্ল্জ, হ্বম্বরের পরে ন্+-ম্বরবর্ণ সুল্ 

অনুশীলনী 
১। সন্ধি কর £__ 

পতন্1তরুঃ, মহান্+লাভঃ) ভবান্+ত্রায়তাম্, তরু+ছায়া, সং+ আশয়ঃ, 
উৎ-স্থান্ততি, ধাবন্1+অশ্বঃ, এবম্+চ, এতদ্+-চিন্তয়তি, বাক্+দেবী, হসন্+ 
চলতি, চিৎ+-মাত্রম., জী বন্+ আস্তে, জগৎ+ঈশঃ, মহান্4 ছেদঃ) তৎ+ভবতি, 
এতদ+-জ্ঞাত্১। তৎ+শ্রত্বা, উৎ+শাসনম্, হসন্+অবদৎয উৎ+শ্বাস:, 

দিক অন্তঃ | 

২। সদ্ধিবিচ্ছেদ কর :_ 

কশ্শিংশ্চিং, তঙ্ছণ্, সচ্চিদানন্দঃ, যাবজ্জীবম্ত চলচ্চিতম্ঃ ভক্ষয়ন্নাস্তে, 

মহানয়ম্, প্রাপাংস্তযজতি, দিগম্বরঃ, বাগীশঃ, ষড়াননঃ বৃহদ্রথঃ, বিহ্বাান্লিখতি, 

ভবাঞয়তু, যজ্ঞঃ, উত্থিতঃ, আচ্ছাদনম্, হসঙ্গ,বাচ, উল্লেখাঃ, তাবন্মরণম্, 
জগন্নাথঃ, জীবয়েব, তক্ছুত্বা। 

৩। শুদ্ধ কর »-- 

মহাক্নাগ্রহঃ, হুসঞ্চলতি, বাকীশ্বরং, চলন্তরুঃ, তরুছায়।, চিদ্মান্রমঃ বিপদ্পাতঃ। 

ওদ্প্রসঙ্গঃ, জগবন্ধুঃ১ নরাক, ততৎশূলম্ গৃহংআগতম্ মহুতাশ্রয়ঃ, ভগবায্েব | 

৪| নিম্োদ্ধংত বাক্যগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ-- 

(কে) অন্তি কশ্মিংশ্চিদধিষ্ঠানে জীর্ধনঃ নাম বণিক্ পুনঃ 
(খ) সঃ চ বিভবক্ষয়াদ্দেশান্তরগমনমচিত্তয়ৎ | 

(গ) তক্ষুত্বা জীর্ণধনঃ আহ্--্নান্তি দোষঃ তে। 

(ঘ) তদ্ গম্যতামনেন সার্ধ স্বানোপকরণমাদায় | 
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১১। যদি অ অ|ভিন্নস্বরবর্ণের পরে বিসর্গ থাকে ও স্বরষর্ণ, বগের তৃতীয়, 

চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য. র্ ল্ ব. হু পরে থাকে তাহ! হইলে বিসর্গ স্থানে বু ছয়, 

র্ পরবর্ণের সহিত মিলিত হয়। 
অ মান্ডিনস্বরের পর :+ম্বরব্ণ প্রভৃতি -র্+-স্বরবর্ণ প্রভৃতি । 

নৃুপতিঃ+আমীৎ * নুপতিরাীৎ, কবিঃ+ অয়ম্- কবিরয়ম্ঠ রবেঃ+ উদয়; স 
রবেরপয়ঃ, নিঃ+ বন্ধঃ» নিবন্ধঃ, তুঃ+নীতি:- ছুনীতিঃ, মুছঃ+- মুছঃ » মুহমুছঃ, 
শিশু+ হুসতি স শিশুহসতি । | 

১২। ন্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা যু রুল্ব্ হু পরে 

থাকিলে অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ স্থানে র্ হয় ও র্ পরবর্ণের সহিত 

যুক্ত হয়। 
প্রাতঃ, পুনঃ, অন্তঃ, স্বঃ প্রভৃতি পদের বিসর্গ এবং খ কারাস্ত দাত, ভাত 

প্রভৃতি শব্দের সম্ছেধনের এক বচনের বিসর্গ,র জাত বিসগ। 
র-জাত বিসগ+-স্বরবর্ণ প্রভৃতি » র্ 

প্রাতঃ+ এব প্রাতরেব, পুনঃ+ অপি - পুনরপি, অন্তঃ4+ আকা! অন্তরা তম 

ভ্রাতঃ+ অপি-ভ্রাতরপি, মাতঃ+দেহি- মাতর্দেছি। 

১৩। র-জাত বিসর্গের পরে র থাকিলে, বিসগের পুবস্থিত খবর দীর্ঘ হয় 

এবং বিসর্গের লোপ হয়। 
র-জাত বিসগ+-রূ _ পূর্বস্বর দীর্ঘ ও বিসর্গ লোপ 

প্রাতঃ+ রম/ম্* প্রাতারম্যম্। পুন:+ রমতে » পুনারমতে 

স্বঃ+রাজাম্- স্বারাজ্যম্, পিতঃ+-রক্ষ » পিতারক্ট 

১৪। অ আ' ভিগ্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের পরে র্ থাকিপে পুবন্বর 

দীর্ঘ হয় এবং বিসগের লোপ হয়। 
অ আভিন্ন স্বরের পর বিসর্গ +র্- পুবস্বর দীর্ঘ বিসগ লোপ 

নিঃ+রবঃস নীরবঃ, নিঃ+ রোগঃস» নীরোগঃ 
চক্ষ:+রোগঃ »চক্ষ যোগ: . শস্ভুঃ+ বাজতে শ শল্তুরাজতে 

দাশরধিঃ+রামঃ- দাশরথী বাষঃ | 

১৫। নিলিখিত সন্ধিগুলি লক্ষ্য করিবে-_ 

অঙ্ন1- গণ? ক্ষ অহ্রগণঃ। অহন্+ আহঃ * অহ্র&ঃ) অহন্+ পতি; *» অহর্পাতিঃ 
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অহ্থঃপতিঃ, গীঃ+- পতি গীর্পতিঃ, গীষ্পতিঃ, তৎ+1 কর: - তন্করঃ, বুহৎ+ পতি. 

বুহুষ্পতিঃ, নম:+কারঃ-নমস্কারঃ, তির:+কারঃ- তিরস্কার: সম্শ-কাপ:- 

সংস্কাগঃ, সম্+- কৃত: » সংস্কৃত | 

লক্ষ্যণীয় বিসর্গ জন্ধি 
দ্বাঃ+এষা স্ছারেষ|,. অহ্ঃশী-রাত্রঃ-" অহোরাত্রঃ) নিঃ+রখঃ_নীরখঃ, 

পিতঃ+রক্ষ-পিতারক্ষ, মাতুঃ1রোদনম্্নমাতুরোদনম্ত প্রাঃ রয্যম্ল 

প্রাতারম্যম। পুনঃ+রাজতে -পুনারাজতে, নিঃ+রঙ্কঃনীপন্ধঃ) যযুঃ+ 

রাজানঃ-যযুরাজানঃ, দাশরথিঃ1রামঃ-দাঁশরখীরাম2, স্বঃ+রাজ্যম্-. 

স্বারাজ্যম্ঃ ভাঃ+ করঃ- ভাক্করঃ, রামঃ+ গচ্ছতি-রামোগচ্ছতি, পুনঃ7গচ্ছ- 

পুনর্গচ্ছ, পিতুঃ+ এব. পিতুক্েব,। সঃ+অয়ম্* সোহয়ম। সঃ+গচ্ছতি.- 

সগচ্ছতি, দেবাঃ+-গচ্ছস্তিদেবাগচ্ছস্তি, নূপঃ+আসীৎ্স্নুপ আসীৎ, 

পুপতিঃ+ আসীৎ- নুপতিরানীৎ, এবঃ+অহ্ম্- এযোহহম্। 

বিসর্গসন্ধি সঙেক্ষপ 
£+চ্, ছঞশ্চ্, সছ্ সঃঃ এষ:+ অ-ভিন্ন বর্ণ বিসর্গ লোপ 
:1ট১১-৯,ষ অঃ+-অ-ভিন্ন স্বরবর্ণ বিসর্গ লোপ 
:1ত্, থ্-স্ত। স্ব. আঃ+্বরবর্ণ প্রভৃতি বিসর্গ লোপ 
অঃ+অ-ও ই ভোঃ+-ম্বরবর্ণ প্রভৃতি _বিসর্গ লোপ 

অঃ4+বর্গের ৩য়? ৪র্থ, ৫ম বর্ণ যু. র্ল্ব হষ্ও - 

অ আ.ভিষ্ন স্বরের'পর £+ম্থরবর্ণ প্রসূতি - র্ 

অ কারের পর র-জাত বিসর্গ + স্বরবর্ণ প্রভৃতি» র্ 

র-্জাত বিসর্গ +রৃ.পুর্বস্বর দীর্ঘ, বিসর্গ লোপ 
অ আভি্ন স্বরের পর বিসর্গ+-র্ -পূর্স্বর দীর্ঘ, বিসর্গ লোপ। 

১। সন্ধি কয় ৫ 

নৃপঃ+ আশীৎ, নৃপতিঃ1আপীৎ, সঃ+অয়ম্। লগ্তাঃ+তীরম্। চজ2+ 

উদ্দেতি, এষ:4 অহমূ, তরোঃ+ ছায়া, নরঃ-গচ্ছতি, সঃ+আহ্, এষ পন্থাঃ, 

আদেশ:4 অয দেব: গচ্ছতি, আতঃ+ রমন প্রাতঃ+রষ্যম্ ভতঃ+অসৌ, 
শড়ঃ+ রাজতে, বাযুঃ শবাতি। 
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২| পন্ধি বিচ্ছেদ কর :-_ 

স বর্দতি, পুনারমতে, শিরশ্ছেপ*, নরোইয়ম্, চন্দ্র উদেতি, অশ্থে! ধাবতি, বালকা 

ইসস্তি, কশ্চিং, বলিরবদ্ধঃ, রবেরুদয়ঃ, দোষস্তে) হরী রাজতে, সম্পৃ্দে। মূলম্। 
৩। শুদ্ধ কর 

চন্দ্রোদেতি, সো গচ্ছতি, এষশ্ছাগঃ, প্রথমো প্রশ্নঃ আদেশায়ম, মাতোরক্ষ, 
ুধিষ্টিরুবাচ, শিরোপরি, মনোকষ্টম্, দুরানুষ্টম্, এষো ধাবতি, রঞ্জ,চ্ছিষ্াতে, উদিতো 

চন্দ্রাকাশে, নৃপরাসীৎ্, সাধেবষোগচ্ছতি, সশ্চৌরঃ, মনভাবঃ, দুরা বস্থাত। 

৪| যথাসম্ভব সন্ধি করিয়! সংস্কৃত অন্তবাদ কর £__ 

প্রথম সর্গ। চন্দ্র উদিত হইতেছে । উন্নত পর্বতগুলি অচঞ্চল । ঘোঁড়া- 

গুলি দৌড়াইতেছে। কুন্ধুর শব্দ করে। বামু প্রবাহিত হয়। প্রাতঃকাঁল 

রমণীয়। চক্ষরোগ উপেক্ষা করিও না। বুদ্ধি বল। যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন 

করিলেন । 

৫ | নিয়োদ্ধত বাক্যগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ কর ৫ 

(ক) জীর্ণ্ধন আহ নাস্তি দোষস্তে যদি স| মুষিকৈর্ডক্ষিতা। 
(খ) সোহপি লক্ষ্মণে। নিজচৌর্ষশঙ্কিতঃ | 

(গ) পিতৃব্যোহ্য়ং তব। 

পদ প্রকরণ (816 ০1 ১1১9০০) ) 

মান্য মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাক্য ব্যবহার করে। অর্থবিশিষ্ট 

কতকগুলি শব্দের সাহায্যে একটি ভাব সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করিলে উহ! বাক্যে 
পরিণত হ্য়। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দের একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। 

অর্থহীন শব্ধ কচট ইত্যাদি বাক্যে ব্যবহার রর] যায় না। 

সংস্কতে নর শব্দ বা গো শব্দ মানুষ বা গরু অর্থ বুঝাইলেও উহাকে পদে 
পরিণত না করিয়া ব্যবহার. করা যায় না। লাপদং শাল্ে প্রযুঞ্জীত অর্থাৎ 
কোনও শব্দ পরে পরিণত না করিয়া ব্যবহার করিবে না। শব্দের সহিত বিভক্তি 

যুক হইলে পন্গ হয়। সপ তিউস্তং পদম্__প্রাতিপদিক স্থপ. যুক্ত” হইলে 
পদে পরিণত হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে ধাতু ও:প্রতায় ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট শব 
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গ্রাতিপদিক। প্রাতিপদিক সুপ, যুক্ত হইলে পদ হয়, উহ্!কে গ্ষবস্ত পদ্দ বলে, 
ক্রিয়াবাচক প্রকুতির নাম ধাতু, উহার সহিত তি যুক্ত হইলে ভিওস্তপদ হয়। 
স্ব ওঁ জন্য অম্ ও শস্ প্রভৃতি বিভক্তি; উহার অস্তে বা শেষে আছে স্থপ,। 

আদিতে স্ব এবং অস্তে প এই আগ্যন্ত মিলিয় হইয়াছে স্থপ্। যে প্রাতি- 

পদিকের অস্তে স্থপ্ আছে.উহা স্থবন্ত পদ,__নরঃ, মুনিঃ, লতা, নদী ইত্যাদি । 

ব।ক্যে শব্দগুলির সহিত বিভক্তি যোগ করিয়। পদে পরিণত করা হয়। এই 

বিভক্তিগুলির সাহায্যে পদগুলির পরস্পথের সম্বন্ধ বুঝ] যায়। যে স্থগে কোনও 

সম্বন্ধ না বুঝায় সে স্থলেও অন্ততঃ পক্ষে প্রথম। বিভক্তি যুক্ত করিয়৷ পদে পরিণত 

করিয়া বাক্যে বাধার কধিতে হয়ঃ কারণ পদ না হইলে বাক্যে ব্যবহার করা 

যায় না। 

অব্যয় পদগুলিতেও বিভক্তি যোগ করিয়া বাক্যে ব্যবহার করা হয়। তবে 

দৃবভক্তি যোগ করার জন্য উহার আকুতি কোনও পরিধঙ্ডন হয় না। বাক্যে 
ব্যবহ্ৃত লতা, নদী প্রভৃতিওপদ ; প্রথমার এক বচনে উহার রূপের কোনও 

পরিবর্তন চ্য় নাই। 

প্রাতিপদিক স্থবস্ত হইলে এবং ধাতুপ্রকৃতি তিঙস্ত হইলে পদ হয় (সুপ. 

তিউভ্তং পদম্)। এই পদ পাচ ভাগে বিভক্ত-বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, 
অব্যয় ও ক্রিরা। 

বিশেস্ত পদ (13০00) 

যাহার ছার! কোনও কিছুর নাম বুঝা যায় তাহা বিশেষ্ত পদ। বিশেষ) 
পের দ্বারা কোনও ব্যক্তি, বস্ত, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার নাম বুঝায়; যথা-- 

ব্যক্তির নাম- রামঃ, শ্টাম:, হরিঃ ইত্যাদি । 

বস্তর নাম-_-জলম্্। ফলম্, ঘটঃ ইত্যার্দি.। 

জাতির নাম- মষ্টষ্যঃ, পশুঃ, পক্ষী ইত্যাদি 
গুণের নাম- দয়া, ধেধ্যম্ বীর্ঘম্ ইত্যাদি । 

ক্রিয়ার-নাঁম-_গমনম্। ভোজনম্, দর্শনম্ ইত্যাদি। 

গুণাদদিভিত্ত 'ঘদ্ তেডম, তন্বিশেন্কমুচ্যাতে অর্থাৎ গুগ প্রভৃতির ছারা যাহা 
বিশেধিত হয় তাহাকে বিশেষ্য বলে। 
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বিশেষণ (/১৭)০০৮৬০) 

যে পদের দ্বারা বিশেষ্যের গুণ, দোষ বা অবস্থ1! বুঝা যায় তাহাকে বিশেষণ 

বলে। বিশিষ্কতে, গৃথকৃক্রিয়তে, ভিস্ভতে ব1 বিশেস্তং যেন তচ্ 
বিশেষণন্গ, তাই বল! হয় ভেদদকং বিশেষপম.। অতএব যে পদের দ্বারা 
কোনও বন্ত বা পদার্থকে বিশেধিত করা হয় উহা! বিশেষণ, উদাহরণ স্বরূপ 
বল] যায়-__নীলৎ পন্মম। এখানে নানাবিধ পল্সের মধ্যে নীল রংএর পপ্লুটিকে 

বিশেষিত কর! হুইয়াছে ব। অগ্ত পল্স হইতে পৃথক কর! হইয়াছে | এইরূপ--স্থুলঃ 

নরঃ, এস্থামে নর ব। মানুষ সমূহের মধ্য হইতে যিনি স্থুল তাহাকে অস্থুল বা 

রোগ] মানুষ হইতে পৃথক করা হইয়াছে অর্থাৎ নর, স্থূল দ্বার! বিশেধিত 

হইয়াছে । ৃ তরাং নীলম্ স্থুলঃ ইত্যাদি বিশেষণ পদ । 

সংস্কৃতি বিশেষোর যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি ও ফে বচন বিশেষণেরও সেই লিন্কু, 

সেই বিভক্তি ও সেই বচন হইবে । 

বিশেন্তন্ড হি বল্লিঙ্গং বিভক্তি-বচনে চ যে। 
তানি সর্বাণি যোজ্যানি বিশেষণপদেখপি ॥ 

যথা-স্থন্দরঃ বালকঃ। ন্ুন্দরী বালিকা। ন্থুন্দরং ফলম্। 

স্ন্দরং বালকম। স্বন্দরীং ঝালিকাম। সুন্দর ফলম্। 

স্থন্দরেণ বালকেন। স্ুন্দর্যা বালিকয়া। স্ুন্দরেণ ফলেন। 

স্নন্দরৌ বালকৌ | স্থুন্দধৌ বালিকে। স্থন্দরে ফলে 

ইত্যাদি । 
দুই এর মধ্যে অধিক শুভ্র ব1 বছর মধ্যে অধিক শুভ ইত্যাদি বিশেষণের 

তারতম্য বা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইবার জন্ত তরপ, তমপ, বা ঈয়স্থসূ, ইচ্টন্ 

প্রত্যয় বিশেষণের সহিত যুক্ত হুইয়া শুভ্রতর, শুভ্রতম, গরীয়ান্, গরিষ্ঠ ইত্যাদি 

পদ সিদ্ধ হয়। ইহার আলোচন! পরে করা হুইবে। 

কোনও কোনও স্থলে বিশেষণ শব্ধ দ্বারাই বিশেষ্যকে বুঝান হয়, সে স্থলে 

বিশেষ) পদটি উহ্থা থাকে অর্থাৎ বিশেষ্যের উল্লেখ থাকে না। দরিত্ুঃ ধনং যাচতে 

__ দরিদ্র ধন প্রার্থনা করে | এখানে দরিক্ত্রঃ নরঃ, এই নরঃ বিশেষ্য পদটির উল্লেখ 

করা হয় নাই। 
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ধাতুর সহিত শত, শানচ্; তব্য, অনীয়, তৃচ্,। নিন্ প্রভৃতি কং প্রত্যয় 

যোগ কৰিলে উহ! ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিলে বিশেষণপদরূপে ব্যবহত হয়, 

যথা গম্+ শতৃ - গচ্ছৎ, ধাব+শতৃ - ধাবৎ 

সেব+শানচ্ - সেবমান, বিদ্+শানচ. - বিগ্তমান 

গম্1 তব্য - গন্তব্য, ₹+তব্য - কর্তব্য 

দশ + অনীয় ০ দর্শনীয়, ₹+অনীয় করণীয় 
ক+তৃচ - কর দ7ড়চ-্দাত 

ভ্রত-গম্+ নিন দ্রতগামিন্। মিথা-বদ+নিন্-» মিথ্যাধাদিন্ 

গচ্ছৎ্, ধাবৎ, সেবমান প্রভৃতি এব বিশেষণ, সুতরাং উহ্থাদের লিঙ্গ, বচন 

বিভক্তি, বিশেষের অনুরূপ হইবে | 

অগ, স্যঞ, ঠন্, ময়ট্ প্রভৃতি তদ্দিতপ্রত্যরযোগে বিশেষ্য, বিশেষণে 
পরিণত হুয় যথা-_ 

অণ--শরৎ 7 অগ্ -শারদঃ মনস্1 অগ - মানস, 

্যঞ্__তালু+ব্যঞ » তালব্য, পৃথিবী +অ৭-পাথিব 

ঠন-_ম$স+ঠন্-মাসিক, দিন+ ঠন্- টনিক 

ময়ট-__জল.7ময়ট, - জলময়, সুবর্ণ +ময়ট » সবণময় 

কয়েকটি বিশেষ্যপদের বিশেষণে রূপ-__ 

খধষি+ অণ - আর্দ 

বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষ্য বিশেষণ 

অগ্নি আগ্নেয় পর পরকীয় 

আদি আছ পুর পৌর 

ঈশ্বর এশ্বরিক পৃথিবী পাধিব 

নিশা নৈশ বন বন্ত 

তায় স্াষ্য লোক লৌকিক 

গ্রাম গ্রাম্য শিব শৈধ 

ধিশেধণ হইতে বিশেষ্যে পরিবতিত রূপ-_ 
বিশেষণ বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষ্য 

কপণ কাপণ্য করুণ কারণ্য 

গুরু গৌরব দক্ষিণ দা্গিণ্য 



৬, আধুনিক ব্যাকরণ কোমুর্দী 

তরুণ তারুণ্য পূর্ণ পূর্ণতা 

দীন দৈস্ মু মুছুতা। মার্দব 

নিপুণ নৈপুণ্য মন্দ মান্দ্য 
মধুর মাধুর্য প্রধল প্রাবল্য 

শীত শৈত্য লঘু লখুতা, লাঘব 

জর্বনাম (2:000০8011 ) 

যে পদ বিশেয়ের মর্থ বুঝাইবার জন্য উহ্থার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহাকে 

সর্বনাম পদ বলে। সর্বেষাং নামানি সর্বনামানি--সর্বনাম সকল নামের 
পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় । 

রাম ভাল ছেলে__রামঃ সাধুঃ বালকঃ | রাম প্রত্যহ বিষ্যালয়ে যাধ--রামঃ 

প্রত্যহুং বিছ্বালয়ং গচ্ছতি। রামের পিতা শ্রিক্ষক-_রামন্য পিত| শিক্ষক । 
এইরূপ বার খার র|ম শব্দের প্রয়োগ করিলে শ্বনিতে গল লাগে না। এই 

জন্য উহ্থার পরিবর্তে বাংলায়, সে, তাহার প্রভৃতি যেরূপ ব্যবহৃত হযু, সংস্কৃতিও 

তেমনি সঃ, তন্য প্রভৃতি সর্বনাম 'গুলি ব্যবহৃত হয়। 

সংস্কতে ভব শব সর্বনাম নহে । উহাতে সবনামের বিশিষ্ট রূপ হয় 

ন1। মনে রাখিবে ভবৎ শব্দ নাম পুরুষ ন1 প্রথম পুরুষ । 

সর্ব শব শিব অর্থে সর্বনাম নহে, কাজেই, শিবকে নমস্কার এই অর্থে 

সর্বায় নমঃ হইবে, কিন্তু সকলকে নমস্কার অর্থে-সবশ্মৈ নমঃ হইবে । এই রূপ 

স্বশবা আপনি বা আপন অর্থে সর্বনাম কিন্ত ধন ও জ্ঞাতি অর্থে বিশেষ্ক | 
ধন সমূহের রক্ষা কর! উচিত-্ানাং রক্ষ! কার্ধা। সকলে নিজেদের 
মঙ্গল চায়ে” স্বেষাং হিতমিচ্ছন্তি। এইরূপ-_বিশব শব্দ সকল অর্থে 
সর্বনাম--বিশ্বে জনাঃ--সকল লোক । কিন্ত জগৎ অর্থে বিশ্ব শব্দ সর্বনাম নহে। 

রূপের ভেদ অন্কুসারে সর্বনাম গুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা--সর্বাদি, অন্তাদি, 

পূর্বাদি, বদাদি ও ইদমাদি। 
১। সর্বাদি--সর্ব, বিশ্ব, উভদ্ন। এক, একতর ইত্যাদি 

২। অন্তাদি_মন্য) অন্তর, ইতর, কতর, কতম, একতম: ইত্যাদি। 
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ইছাদের রূপ সর্ব শবের স্যায়। কেবল র্ীব লিঙ্গে প্রথম! ও দ্বিতীয়ার এক 
বচনে-__জন্ অন্ততরগ, ইতর, কততরগু, কতমণ্ড, একতমণ্ড এইরূপ 
ত্ কারান্ত পদ হয়, এইমাত্র পার্থক্য । মনে রাখিবে, অন্তত্তম শবের বীব লিঙ্গে 
প্রথম! ও দ্বিতীয়ার এক বচনে অন্যতমম, হইবে, অগ্গিতমৎ হইবে না। 

৩। পূর্বাদি-_পূর্ব, পর; অপর, অবর, অধব, উত্তর, দক্ষিণ, হ্ব ইত্যাদি । 
পূর্ব, উন্তর দক্ষিণ শব্দ সর্বনাম, কিন্তু পশ্চিম শব সববনাম নহে, হতরাং 

পশ্চিমদিকে _পচ্চিমায়াঁং দিশি, কিন্তু পূর্বদিকে__পূরনস্তাং দিশি। 
৪। যদাদি_-যদ্ তদ্, 'এওদ্, ত্যদ্, কিম্।: 

৫ | ইদমাপি_-ইদম্, অদস্, মুষ্াদ, অস্মদ ইত্যাদি । 

অব্যয় (107060110919165 ) 

যে মকল শব্দ তিন লিঙ্গে, তিন বচনে ও সকল বিভক্তিতে একই প্রকার থাকে, 
মর্াৎ রূপের কোনও পরিবতন হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় বলে। 

সদৃশং জিষু লিলেবু সর্বান্থ চ বিভতক্তিযু। 
বচনেষু চ সবে যন্প ব্যেতি তদব্যয়ম. ॥ 

যাহার ব্যয় নাই অর্থাৎ বিভক্তি প্রভৃতির যোগে যাহার রূপের কোনও 

পরিবর্তন হয় না, পর্বদ1 একই প্রকার থাকে, তাহাকে অব্যয় বলে। 
অব্যয়াৎ আপ্জ্্পঃ অর্থাৎ অব্যয়ের উত্তর সকল বিভক্তির লোপ হয়; 

সুতরাং কোনও বিভক্তিতেই ইহার রূপের কোনও পরিবর্তন হয় না। অব্যয়ের 

উত্তর বিভক্তি যুক্ত হয় বলিয়৷ উহা! পদে পরিণত হয়। স্থতরাং সংস্কৃতে উহার 

প্রয়োগে কোনও বাধা নাই। মনে রাখিবে অব্যয়ের বিশেষণ সর্বদা! রলীবলিষ্ 

রম্যং প্রাতঃ। শোভনং দিবা । 

পাণিনি ব্যাকরণে. অব্যয় নামে কোনও সংজ্ঞা নাই | তিনি নাম দিয়াছেন 
নিপাত। নানা অর্থে নিপতিত হয় বলিয়া উহ্বাদের নাম নিপাত। এই 
নিপাতগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়--হ্বরাদি। চা্ি, প্রাদিঃ ককদব্যয় ও 

তদ্ধিতান্ত অব্যয়। : 
১। স্বরাদি অর্থাৎ স্বঃ( হবর্গ রবে) * অস্ত: প্রাতঃ, টা উচ্চ, নীট, 
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শনৈঃ, খতে, যুগপৎ, আরাৎ, পৃথক, হু, খঃ দিবা, সায়ম্, চিরম্, মনাক্, ঈষৎ। 
ভোষম্। তৃষ্ঠীম্, বাহ; সময়, নিকষা, স্বয়ম মৃষা, নক্তম্, হে, অন্তরা) অস্তরেখ, 
সহমা, বিনা, নানা, স্বস্তিঃ মুধ। বৃথা, দিষ্ট]া, মিথ্যা, পুরা) মিথ, সাকম্। সাম, 

সমন, নমঃ) ম।, কামম্। ভূয়ঃ) সাক্ষাৎ, দপদিঃ অঞ্চলা, চিরায়, চিরেণ, চিরাৎ। অস্তম্ 

সদ, সর্বদা। স্থানে, বরম্, বলাৎ প্রভৃতি অব্যয় । 

২। চাদি__মর্থাৎ চ প্রভৃতি অব্যয--চ, বা, ১ অহ, এব, এবম্+ নৃনম,, 

শশ্বং। যুগপৎ, চেখ, চন, কচ্চিৎ, যত্র, তত্র, হস্ত, মাঙ্, যাবৎ। তাবৎ, স্বাস্থ, স্বধ।, 

তথা, তথাছি, খলুঃ কিল, অথ, সু, স্ম, অ, ই, উ, যথা, কিম, পুরা, ধিক্, হাহা, 
শে, নোচেখ জাতু, কথম + সত, কুতঃ শম | 

৩। প্রাদি--প্র প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয়, যথা-_প্র, পরা, অপ, সম্, অন্ধ, 

অব, ( নিস্ ১ নির্, (ছু) দৃর্, অভি, বি, অধি, ম্ৎ, উ২, 

অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আঙ.। 

প্রপার।পসমন্ববনিছু রভিব্যধিসূদ্ঘতিনি প্রাতিপষ পয়: ৷ 
উপ আরিভি বিংশতিরেষ দখে উপসগ/বিধিঃ কথিতঃ কবিন। ॥ 

উপসর্গগুলির নিজেদের কোনও অর্থ নাই । কিন্তু ক্রিগার সহিত যুক্ত হ্ইয়া 

ইছ।রা বিভিন্ন অর্থের স্থচক বা গ্োোতক হয়| 

প্র, পরা প্রতৃতি অব্যয়গুলি ক্রিয়ার পাহুত যুক হইলে ইচাদিগকে উপসগ 

বলে। উপসর্গগুলি ধাতুর অব্যবহিত পুবে বসিবে। ইহাদের সহিত ধাতুর 

সন্ধি নিত্য, ইহা সন্ধি প্রকরণে বলা হুইয়াছে। উপসর্গ ধাতুর ঠিক পূর্বে বসে 
বলিয়া! অপ্রবিশখ হইতে পারে না, হইবে প্র--অবিশৎ- প্রাবিশৎ, (উপসর্গ: 

ক্রিয়াযোগে, তে প্র।গ, ধাতভোঃ)। 
ইংরেজীতে 006 0589 04 ০৫6, 024৮ এ০ প্রভৃতি স্থলে 0:50০91610-এর 

ভেদে ধাতুর অর্থ যেরূপ পরিবতিত হয়, সংস্কৃতেও সেইরূপ উপসর্গ ফোগে ধাতুর 
অর্থের পরিবর্তন হুয়। | 

উপসগেশ থাস্বর্থেবিলাদৃন্তত্র লীয়তে। 
প্রথারাহারসংহারবিছারপরিহারবগ ॥ 
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হঁ ধাতুর অর্থ হরণ কর! বা বহন করা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপদর্গযোগে উহার 

অর্থের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে লক্ষ্য কর-- 

প্র-ন্ অর্থ প্রহার করা--প্রভূঃ ভূত্যম্ প্রহরতি। 

আ।স্ব অর্ধ আহার কর। বা সংগ্রহ করা-_বৃক্ষাৎ পুম্পম্ আহরতি। 

বি-_ন্ব অর্থ বিচরণ করা-_বালিক] উদ্যানে বিহরতি | 

সম্-হৃ অর্থ সঙ্কুচিত করা__বাণং সংহর | 

পরি-__হা অর্থ পরিত্যাগ করা--শোকং পরিহরতি । 

হৃ ধাতুরই বিভিন্ন অর্থ, কোন্ স্থানে কোন অর্থ গ্রহণ কর! হইবে, তাহা স্থচনা 
করিয়! দেয় উপসর্গ । 

উপসর্গ প্রয়োগের উপযোগিতা-" 

১| * উপসর্গ যোগে-_ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে--প্রহরতি, আহরতি | 

€। উপসর্গ ঝোগে ধাতুর অর্থের উৎকর্ষ বুঝায়--দদাতি__দান করে । 
প্রদদাতি-প্রকুষ্টরূপে দান করে । 

৩। কোথাও ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটে-__গচ্ছতি--যায়, আগচ্ছতি-_ 

আসে, হুসতি-_হাসে, উপহদতি--উপহাস করে, করোতি--করে, উপকরোতি-_ 

উপকার করে। 

৪।| কোথাও অকর্মক ধাতু উপসর্গ যোগে সকর্মক হয়। যথা_-সঃ ভবতি 

কিন্তু সঃ স্থুথম্ অন্গভবতি, শধ্যায়াং শেতে-__-শয্যাম্ অধিশেতে। 

৫| কোথাও সকর্মক ধাতু উপসর্গযোগে অকর্মক হয় । যথা--সঃ গ্রামম্ 
গচ্ছতি, গঙ্গ1 যমুনয়া সঙ্গচ্ছতে, ইদং বাক্যং সঙ্গচ্ছতে | 

৬। কোথাও আত্মনেপদী ধাতু উপসর্গধোগে পরশ্মৈপদী হয়। যথা-_ 
রম্ মানসে রমতে, অথচ দঃ পাঠাৎ বিরমতি। 

৭। আবার কোথাও পরশ্মৈপদী ধাতু উপসর্গযোগে আত্মনেপদী হয়। 

যথা-_স্থা--বালকঃ গৃহে তিষ্ঠতি কিন্তু গৃহাৎ প্রতিষ্ঠতে, গৃহে নধিষ্ঠতে, বিতিষ্ঠতে, 
অবতিষ্ঠতে ইত্যাদি । 

মনে রাখিবে উপনর্গ ক্রিয়ার পূর্বে বমিবে এবং উপসর্গ ও ধাতুর মধ্যে 
সন্ধি নিত্য--. 

অনু +অভবৎ-:অন্বভবৎ ( অস্কুজভবৎ হইবে না) 
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পরি+অত্যজৎ--পর্যত্যজৎ ( অপরিত্যজৎ হুইবে না) 
নির্ 1 অগচ্ছৎ-_নিরগচ্ছৎ ( নিঃঅগচ্ছৎ বা অনির্গচ্ছৎ হইবে ন1) 

৪ | কৃদব্যয়-_ক্রাচ্, ল্যপ, ণমুল্্, তুমুন্ প্রভৃতি কৃত্প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদ 

অব্যয়, ভোজনং কৃত্বা গচ্ছতি-_( ভোজন করিয়া! যায়) এস্থানে কৃত্বা! পদটি 

অব্যয়। এইরূপ, সঃ মাতরং প্রণম্য বহিঃ গচ্ছতি ( সে মাতাকে প্রণাম করিয়া 

বাছিরে যায় )। এখানে প্রণম্য শব্দটি প্র পুর্বক নম্ ধাতুর সহিত ল্যপ. প্রত্যয় যোগ 

করিয়া নিন হইয়াছে । ধাতুর পূর্বে প্র, পরা প্রভৃতি থাকিলে, করিয়া, যাইয়া 
প্রভৃতি অর্থে ভাচ্ না হুইয়] ল্যপ. হয়। 

স মাতৃচরণং শ্মারং স্মারং কার্ষং করোতি (সে মাতার চরণ স্মরণ করিয়! 

স্মরণ করিয়া কাজ করে )। এখানে স্মরণ করিয়া অর্থে শ্থ ধাতুর ইতি ণমূল্ 

প্রত্যয় যুক্ত হুইয়াছে । 

যাইতে, খাইতে প্রভৃতি অর্থে ইংরেজীতে যেরূপ ধাতুর পূর্বে ৮০"বসে, 
সংস্কৃতি সেইরূপ ধাতুর সহিত তুমুন্ প্রত্যয় যুক্ত হয় যথা-_ 

গম্+ তুম» গন্ধম (যাইতে )। ক+তুম.- কর্তৃম$( করিতে )। 

গন্তম* কর্তৃম, প্রভৃতি পদ অব্যয়, সঃ গৃহং গন্তম ইচ্ছতি (সে বাড়ী যাইতে 
চায় )। 

৫। তদ্ধিতান্ত অব্যয়-__ 

শদ্ প্রত্যয়াস্ত শব্ধ অব্যয়, যখা-_-একৈক +-শস্.- একৈকশঃ, ক্রম + শস্. ক্রমশঃ, 

বনহু+শস্» বছুশঃ | প্ধ+শস্স পঞ্চশঃ--পাঁচটি পাঁচটি করিয়া, ছাত্রাঃ পঞ্চশঃ 

গচ্ছস্তি-_ছাত্রগণ পাঁচটি পাচটি করিয়] যাইতেছে । বন্ধশঃ পশ্যতি--বহুবার দেখে । 

বিভক্তির অর্থে তসিল্ প্রত্যয়াস্ত শব্দ অব্যয়, যথ1-- 
পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে গ্রাম +তদিল্-_গ্রামত:--( গ্রাম হইতে ), এইরূপ 

কিম.+তসিল্কুতঃ_ কোথা হইতে। ইদম1তসিল্. অতঃ--ইহা হইতে। 

সর্ব তদিল্ সর্বতঃ-- সকল হইতে। 
সপ্তমী বিভর্তির অর্থে ত্রল্ প্রত্যয়াস্ত শব্দ অব্যয়, ষথা_ 

কিম.+-ভ্রল্₹কুজ্র ( কোথায় ), ইদম+ত্রল্স্. অত্র (এখানে ), য+-জআল্- 
ত্র (যেখানে) তৎ্শ-ত্রল্» তত্র (সেখানে ), সর্ব-ত্রল্্সবী (সব 
যায়গায় )। | ্ 
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প্রকারার্থে খাল্ প্রত্যয়াস্ত শব্দ অব্যয়, যথা_ 

সর্ব + থাল্.. সর্বধ। ( সকল প্রকারে ), তদ+থাল্-তথ! (সেই প্রকারে ) 
যদ+থাল্-ষথা (যে প্রকারে )। 

তুল্যার্থ বতিচ, প্রত্যয়াস্ত শব্ধ অব্যয়, ষথা-_ 

পিতৃ বৎ-পিতৃবৎ, গরক্কঃ পিতৃব পৃজ্যঃ__গুরু পিতার ন্যায় পূজ্য। 

ক্রিয়াপ (৬০০১) 

যাহার দ্বার কোন কাজ করা, হওয়া, থাক প্রভৃতি বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়। 
*বলে। ক্রিয়াবাচক প্রকৃতিকে ধাতুণ্বলে, যথা--গম. (যাওয়া), ভূ (হওয়]) 
দৃশ, (দেখা) প্রভৃতি। ধাতুর উত্তর তি, তস্* অস্থি প্রভৃতি বিভক্তিযুক্ত হইলে 
উহাঠী। ক্রিয়াপদে পরিণত হয়। তি, তস্, অস্তি প্রভৃতি বিভক্তিগুলির আদিতে 

তি এবং অস্তে ৬ আছে বলিয়! উহার্দিগকে তিঙ বলে। তিও-যুক্ত ধাতুকে 

তিওত্ত পদ্দ গ্ললে। যথা গচ্ছতি, ভবতি, পশ্ততি ইত্যাদি। তিঙ্ বিভক্তি 
দশভাগে বিভক্ত__লট, লোট, লঙ্, বিধিলিঙ। লুট, লুট, ল্ঙ্, আশীলিঙ, 
লিট, ও লুঙ. | এই তিঙ্ বিভক্তিসমূহকে একপঙ্ষে লকার বলে। 

বিভক্তির তিনটি পুরুষ ও তিনটি বচন। প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ, মধ্যম 
পুরুষ এবং উত্তম পুরুষ । অন্মৎ শব্দ উত্তম পুরুষ, যুদ্সৎ শব্দ মধ্যম পুরুষ এবং ইহা 
ভিন্ন সব প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ। কর্তা যে পুরুষ, ধাতুর সহিত সেই পুরুষের 
তিঙ বিভক্তি হইবে । 

সংস্কৃতি বচন তিনটি--একবচন, দ্বিবচন ও বনুবচন। কর্তা এক হইলে 
ধাতুর সহিত একবচন, ছুই হইলে খিবচদ এবং ছুই-এর অধিক হইলে বহুবচনের 
তিউ-যুক্ত হুয়। 

তি বিভক্তি ছুইভাগে বিভক্ত--পরন্মৈপদ ও আত্মনেপদ। প্রত্যেকটি 
লকারে নয়টি করিয়! আকুতি, স্থৃতরাং পরন্মৈপদে দশ লকারে ৯১৫১*-৯৭টি 
এবং আত্মনেপদে ৯*টিঃ মোট ১৮৭টি আরুতি। 

সংস্কৃতে ধাতুসমূহ রূপের সাদী অনুসারে দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে ৃ  
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উহ্থার এক একটি শ্রেণীকে গণ বলা হয়। গণের নাম হইয়াছে এ শ্রেণীর ধাতুর 

প্রথমটিকে অবলম্বন করিয়া । যথা, ভ্াাধিগণ-ভূ ধাতু যে গণের আদিতে 

আছে উহা ভ্ার্দিগণ। তুদ্ ধাতু যে শ্রেণীর আদিতে আছে উহা! তুদাদি গণ। 

এইরূপ অন্তন্র। 
দশটি গণ যথা, 'ভাদি, তুদাদি, দিবাদি, শ্বাদি, তনাদি, ক্র্যাি, রুধাদি। অদাদি, 

হ্বাদি বা জুহোত্যাদি ও চুরাদি। “ভ্বাগ্চনাদী জুহোত্যাদি দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ। 

তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনক্র্যাদিচুরাদয়ঃ |” 

পুরুষ (26507) 

সংস্কৃতে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুন বা নামপুরুষভেদে ত্রিবিধ ০ 
পুরুষ আছে। ইংরাজীতে যেরূপ [156 79615010  980000 7619072, 111000 

[21507 আছে, সংস্কতিও সেইরূপ তিনটি পুরুষ | 015 [96150) উত্তম পুরুষ, 

960010 [981501॥ মধ্যম পুরুম ও 1171: 06150) প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ । 

[1000 05500 কে নাম পুরুষ বলাই ভাল। তাহা না হইলে, ইংরাজীর 719 

7650-এর সহিত ভুল হইতে পারে । 

আমি, আমরা, আমাকে, আমাদিগকে প্রভৃতি উত্তম পুরুষ। তুমি, 

তোমরা, তোমাদিগকে প্রভৃতি মধ্যম পুরুষ । ইহা! ভিন্ন যাবতীয় বিশেষ্য ও 

সর্বনাম পদ নাম পুরুম। ভব শব্দ তুমি বা আপনি বুবাইলেও সংস্কৃতে উহা 
নাম পুরুষ । অতএব ভৰং শব্দ কা হইলে উহার ক্রিয়া! নাম পুরুষের হুইবে 
( মধ্যম পুরুষের হইবে ন।)। ক্রিয়াপদের আলোচনা প্রসঙ্গে পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ 

ভাবে বল! হুইবে। 

বচন (1077)59:) 

যাহার ছারা সংখ্য। বুঝায়, তাহাকে বচন বলে। সংস্কৃতে বচন তিনটি-_ 

একবচন, ছ্বিচন ও বনুবচন। এক বচনে এক সংখ্যা, দ্বিবচনে ছুই সংখ্য। এবং 

বনু বচনে ছুই-এর অধিক সংখ্যা বুঝা যায়। যথা, নরঃ বলিলে নরের সংখ্যা এক 

বুঝা যায় -স্ততরাং উহা একবচন। এইক্ধপ নরৌ বলিলে নরের সংখ্যা দুই 
এবং নরাঃ বলিলে নরের সংখ্যা ছুই-এর অধিক বুঝা বায়। 
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কোন কোন শব্দ নিত্য একবচনে, নিত্য দ্বিবচনে বা নিত্য বহু বচনে ব্যবন্থৃত 

হয়। ভ্রিভুবনম,, পাণিপাদম্, যুগলম্, ছয়ম। গণঃ, উনবিংশতি হইতে নবনবতি 

পর্ষস্ত সংখ্যাবাচক শব্দ ও শতম্, সহশ্রম. প্রভৃতি নিত্যই একবচনে ব্যবহৃত হয়, 

যদিও ইহার এক-এর অধিক সংখ্যা বুঝায়। 

জাতি বুঝাইলে একবচন ব্যবহঁত হয়। যথা ব্রাক্ষণঃ পুজ্যঃ। এস্থলে 

ব্রাহ্মণ অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি, একজন ব্রাদ্ষণ নহে, সম্পন্নঃ ব্রীহি! (ধান পাকিয়াছে )। 

অন্নম্ সিদ্ধম (ভাত হুইয়াছে ) ইত্যাদি স্থানে ব্রীহি জাতি, অন্ন জাতি বুঝা 
যায়। 

দ্বিও উভ শব্দ দুই ও উভয় অর্থে নিত্যই দ্বিচন| ছে নরৌ (ছুইজন 
লোক), উভৌ নরৌ (উভয়” লোক )। কিন্তু উভয় শব্দ দুইজনকে | 

ঝ্বাইলেও কখনও দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণতঃ একবচনে ব্যবহৃত 

হয়; কখনও কখনও বনুবচনে ব্যবহৃত হয়| যথা, উভয়ে দেবমস্ুস্যাঃ ( উভয় 

দেব ও মন্ুম্তগণ) কিন্তু রামঃ শ্ামশ্চ উভয় (রাম ও শ্টাম উভয় )। 
এইরূপঞ্জার (স্্ী), অক্ষত ( আতপ চাল ), লাজ ( খৈ ), অন (প্রাণ ) প্রাণ, 

কতি প্রভৃতি নিত্য বস্থবচনে ব্যবহৃত হয়। ষথ! সীতা রামন্য দার1: ( সীতা 

রামের স্ত্রী) প্রাণাঃ রক্ষিতাঃ (প্রাণ রক্ষিত ); কতি নরাঃ (কয়েকজন লোক )। 

কোন কোন দেশবাচক শব্দ বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যথা অঙ্গাঃ ( অঙ্গদেশ ) 

বঙ্গাঃ ( বঙ্গদেশ ) কলিঙ্গাঃ ( কলিঙ্গদেশ )। 

অপ্ (জল), স্থুমনস্ (পুষ্প), বর্ষা (বর্ধাকাল ), অগ্মরস্ ( অপ্গর1 ), 

সিকতা ( বালুকা ), সম] ( বৎসর ), এই শব্গুলি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচন । 

যথ]- অপঃ পিব (জলপান কর ), বর্ধাঃ সমারন্ধাঃ ( বর্ষা আরস্ত হইয়াছে )। 

অপ্ররস্ সিকতা ও সমা--এই তিনটি শব্দ কখনও কখনওএকবচনেও ব্যবস্ৃত 

হয়। ই 

গৌরব বুঝাইলে একজন অর্থেও বুবচনের প্রয়োগ হয়। বখা গুরু বলেন 

এই অর্থে--গুরবঃ বদস্তি | আপনি যেক্প আদেশ করেন, এই অর্থে- যথা ভবস্তঃ 

আদিশস্তি। এখানে গুরব:ঃ অর্থ বনু গুরু নহে, ভবস্তঃ অর্থ আপনার] নহে। 

সাধারপত বিশেন্ত ও বিশেষণের লিঙ্গ, বিভক্তি ও কুন একই রাপ হয়। 

যথা রম্যঃ দেশঃ) সুন্দরী বালিকা, শুফম্ পত্রম. ইতদি। কিন্ত উদ্দে্ত-বিধের- 
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ভাব বুঝাইলে বিশেষ্য ও বিশেষণের লিঙ্গ ও বচন ভিন্ন হইতে পারে । যথা 

নারীপাং ভূষণং পতিঃ, বেদাঃপ্রমাণমূ। এইরূপ শতং ব্রাঙ্মণাঃ, সহত্রং দেবাঃ 
ইত্যাদি। 

অনুশীলনী 
১। বচন কাহাকে বলে? সংস্কৃতি বচন কয়টি ও কিকি? উদাহরণ সহ 

বুঝাইয়। দাও। 

২। কয়েকটি উদাহরণ দাও-_ 

নিত্য একবচন, নিত্য দ্বিবচন, নিত্য বহুবচন । 

৩। উদ্দেস্ট-বিধেয়ভাব বুঝাইলে লিঙ্গ ও বচনের পার্থক্য হয়, এইরূপ 
উদাহরণ দাও। 

লিঙ্গ প্রকরণ ( 08061) 
সংস্কৃতে লিঙ্গ তিন প্রকার--পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও র্লীবলিঙ্গ। সাধাগণত যে 

সকল শব্দ পুরুষ বুঝায় তাহার! পুংলিঙ্গ, যথা নরঃ, দেবঃ, ছাত্রঃ, বালক: 

ইত্যাদি। 
ষে সকল শব্দ স্ত্রী বুঝায় তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ যথা! নারী, দেবী, ছাত্রী, বালিকা 

ইত্যাদি । 

যে সকল শব পুরুষ বাস্ত্রী বুঝায় ন! তাহারা রীবলিঙ্গ, যথা--ফলম্, জলম্, 
ধনম্, গৃহম্ ইত্যাদি। 

সংন্কৃতে পুরুষ বুঝাইলেই পুংলিঙ্গ বা স্ত্রী বুঝাইলেই স্ত্রীলিঙ্গ অথবা, পুরুষ বা 
স্্রী কিছুই না বুঝাইলে ব্লীবলিঙ্গ হইবে এরূপ কথা বলা যায় না। কারণ দার 
শব্দ পুংলিঙ্গ কিন্তু উহার অর্থস্ত্রী। কলত্র শব্দের অর্থ স্ত্রী, কিন্ত শব্দটি ব্লীবলিঙ্ষ। 
স্থতরাং শবটি স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি বুঝাইলেই স্ত্রীলি্গ বা পুংলিঙ্গ হয় না। 

” কোন্ শব্দটি কোন্ লিঙ্গ তাহা! নিরূপণ করিতে হয়, কোযগ্রস্থ, ব্যাকরণ 

প্রভৃতির সাহায্যে, ভাই বলা হয় (লিঙ্গম্ ) অশিল্তৎ সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ । 
নহজে লিঙ্গ নিরূপণ করিবার জন্ত কয়েকটি নিয় নীড়ে দেওয়া হইল । 
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পুংলিজ 

১। দেব, স্থুর, বিবুধ প্রস্ভৃতি দেবতার্থক শব্দ পুংলিঙ্গ। 

২। শিব, হরি, গণেশ প্রস্তুতি পুরুষ দেবতাদের নাম পুংলিঙ্গ । 
৩। অক্থ্র, দানব, দৈত্য প্রভৃতি অস্থ্র পর্য্যার শব পুংলিঙ্গ। 
৪। বলি, হুদাস প্রভৃতি দৈত্যদিগের নাম পুংলিঙগ । 

৫ | নাক, জিদিব, স্র্গ প্রভৃতি ্বর্গবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ। 

৬। যৃজ, ত্রতু, যাগ প্রভৃতি যজ্ঞবাচক শব পুংলিঙ্গ। 
৭। মেঘবাচক শব্দ যেমন বারিদ, পয়োদ, জলদ, জলধর প্রভৃতি পুংলিঙ্গ। 

কিন্তু মেঘবাচক অভ্র শব্দ রলীবলিঙ্গ |. 
৮| সমুদ্রবাচক শব্দ যেমন সাগর, অক্ধি, রত্বাকর, ৰারিধি প্রভৃতি 

পুংলিক | 

৯। পর্বতবাচক শব্দ গিরি, অচল, অনি প্রভৃতি পুংলিঙ্গ । 

১০। কর, চরণ, ওষ, দো, দত্ত, ক, কেশ, নখ, স্তন প্রভৃতি পুংলিঙ্গ | 
১১। ঘঞ, অচ অপ. প্রত্যয়াস্ত শব্ধ পুংলিঙ্গ, ষখা--যাগঃ, পাকঃ) ভাবঃ, 

জয়ঃ, নয়ঃ, চয়ঃ, করঃ, হরঃ) বিস্তারঃ| কিন্তু ভয়, বর্ষ মুখ ও পদ র্লীবলিঙ্গ | 

১২। কি প্রত্যয়াস্ত শবসকল পুংলিঙ্গ, বথা-_জলধিঃ, বারিধিঃ, ব্যাধিঃ, 
আধিঃ, বিধিঃ, নিধিঃ। (জল--ধা4কি -জলরধি )। 

১৩। দার, অক্ষত, লাজ, অন্থ ও প্রাণ শব্দ পুংলিঙ্গ ও নিত্য বহুবচনাস্ত, 

যথা--দাঁরা অক্ষতাঠ লাজাঃ, অসব। প্রাণাঃ। 

১৪। আম, জন্ধু প্রভৃতি শব বৃক্ষ বুঝাইলে পুংলিঙ্গ ও ফল বুঝাইলে 
ক্লীবলিঙ্গ, বথা_-আত্রঃ » আমবৃক্ষ, আত্রমু» আমফলম্। 

. শ্ীলিজ 

১। এক ম্ববিশিষ্ট ঈ-কারাস্ত ও উ-কারাস্ত শব শ্রীলি্গ) যথা: 

ভ্ীঃ। ধীঃ, তুঃ ইত্যাদি । ৃ 
২। রাজিবাচক শব্ধ স্ত্রীলিক্ষ, যেমন -'নিশা, যামিনী | 

৩। লতাবাঁচক শব স্ত্রীলিক্গ, যেষন--বীরধ,, ব্রততি ইত্যাদি | 
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৪| দিগ বাঁচক শব স্ত্রীলিঙ্গ, যেযন--আশা, কাষ্ঠা ইত্যাদি। 

৫ | নদীবাচক শব স্ত্রীলিক্গ, যথ1--সরিত্, শোতন্থিনী ইত্যাদি । 

৬। তল্ প্রত্যায়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, যথা দেবতা, জনতা, ওরুত1 

ইত্যাদি। 

৭। ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত শব স্ত্রীলিঙ্গ, যথা--গতিঃ, নীতিঃ, বুদ্ধিঃ, স্থিতিঃ, 

কতিঃ ইত্যাদি । 
-৮। উনবিংশতি হইতে নবনবতি পর্যস্ত সংখ্যাবাচক শব্সকল স্ত্রীলিঙ্গ এবং 

ইহার] বহুকে বুঝাইলেও একবচন, যখা--উনবিংশতিঃ, যষ্রিঃ, সপ্ততিঃ, বিংশতিঃ, 
নবতিঃ, নবনবতিঃ ইত্যাদি | 

৯। খ-কারাস্ত মাতৃ, ছৃহিতৃ, শ্বস্থ শব স্ত্রীলিঙ্গ। & 

১০। অপ, স্থৃমনস্, বর্ষা, অপ্মরস্। সিকতা, সম! এই কয়টি শব্দ নিত্য 

সত্রীলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত। যথা-_-আপঃ, স্বমনসঃ, বর্ষাঃ, অপ্নরসঃ, সিকতাঃ, সম1ঃ। 

কিন্তু অপ্মরস্ সিকতা৷ ও সম! এই তিনটির কখনও কখনও একবচনেও প্রয়োগ 

হ্য়। | 

ক্লীবলিজ 

১। আকাশ, বন, পাত্র, পত্র, জল, মুখ, তয়, বর্ষ, পধ্ প্রভৃতি শব্দ 

ক্লীবলিঙ্ক । 

২। পক্সবাচক শব ক্লীবপিক্ষ, বথা--পন্মম্। সরোজম্, পঙ্কজম্। উত্পগম্ 

ইত্যাদি । 
৩। নেক্রবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, যথা--চক্ষুঃ। নয়নম্, নেত্রমূ, অক্ষি, লোচনম্ 

ইত্যাদি 
৪। অস্থুন-প্রত্যয়াস্ত যখস্, সরস্ প্রভৃতি শব্দ ক্ীবলিঙ্ষ । 

৫। ত্ব-প্রত্যয়ান্ত শব্দ রলীবলিঙ্গ, যথা-_গুরুত্বম্, হীনত্বমূ। দেবত্বম্ ইত্যাদি। 
৬। ভাববাচ্যে বিছ্তি ক্ত প্রত্যয়াস্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, যথা_গতম্। স্থিতম্ 

গীতম্ ইত্যাদি । 
৭। অনট, বা ল্যুট, প্রত্যয়াস্ত শব রীবলিঙ্গ যথা-_গয়নম ডোজনম্ 

টত্যাদি। 
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৮। সমাহার ছন্দ, সমাহার দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাসমিশন্ন শব রী বলিঙ্গ, 
যথা-পাণিপাদম, করচরণম্, ত্রিভুবনম্, চতুযুগম, পঞ্চরা ত্রম, যথাশক্তি, দুভিক্ষম্ 

ইত্যাদি। 
৯। সংখ্যাবাচক শতম্, সহশ্রম্ প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ | 

১০। বন্ধু অর্থে মিত্র শব্দ ্লীবলিক্ষ- মিত্রম্ স ৰন্ধুঃত মিত্রঃহ সুর্য: | 
১১। ক্রিয়ার বিশেষণ ও অব্যয়ের বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ। যথা-_মন্দং গচ্ছতি; 

ভ্রুতং ধাবতি ; রমণীয়ং প্রাত্তঃ ; রম্যং নক্তম্ | 

কতকগুলি শব্ধ স্বভাবতই র্লীবলিঙ্গ। যথা-_-বন্ম্, পত্রম্, জলম্, শীলম্, 

গমনম্। কাননম্, পুষ্পমও ফলম্+ ধনম, বলম্, আসনম, শুভম,, অশুভম। মাংসম, 

বম, মুখম্, ভঙ়ম্। সৈচ্তম, হখম্, ছুঃখম্, স্বর্ম, রৌপ্য, লৌহম্, বন্তরমূ, 

ঞতণম্, ধান্যম্, দধি ইত্যা্চি। 

তৃতীয় অধ্যায় 
ণত্ব বিধান ও যত্ব বিধান 

গত্ব বিধান 

১। খঙ্া র্ অথব। য-এর পরস্থিত একই পদের ন্ ণ্ হয়, 

যখা-_নৃণাম্, নংণাম্, ধাতংণাম্, জীর্ণয্, কষ্ণ,, রষাভ্যাং নোণঃ সমান পদে। 

২। স্বরবর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, ষ বু হু এবং অন্ুস্বার দ্বার! ব্যবহিত হইলেও 

খখ.রুষ এর পরস্থিত একই পদেরন্ ৭ হয়। ষথা-করিণং মুখে, 
ক্রমেণ, রামেণ, বু'হ্ণম্ রয়েণ ইত্যাদি । আট. কুপ্াঙজুম্ ব্যবায়েখপি। 

৩। এক পদে খখ্, রূ অথবা য্ এবং অন্ত পদে ন থাকিলে ন্ণ্ হ্য়না। 

যথা-_নৃযানমূ্ ভ্রিনে্রঃ, ভ্রিনয়নঃ সর্বনাম, চারুনেত্রা, দুর্নাম, বারিনিধিঃ ইত্যাদি। 
৪| পদের অ্তপস্থিত ন্ মুধণ্য হয় না। যথা নরান্, ভ্রাতুন্, দাত্ন্, হ্রীন্, 

গ্রহান্, বুক্ষান, ইত্যাদি । পদাস্ত্য 
৫€| যদি অন্তপদস্থিত ন্ কোনও বিভক্তি স্থানে হুয় কিংবা! স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার 

যুক্ত হয় তাহা হইলে বিকল্পে . হয়। যথা--প্রভাবেণ, প্রভাবেন। বিষপানিণা, 

বিষপায়িনা; নগপ্নযারিণী, নগরঘার্জিনী । 
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৬। যদি গরপদ এক স্বর বিশিষ্ট হয় এবং পূর্বপদে খ খু র্বাষ্ থাকে 
তবে সর্বদা ণ্ হয়। যথা প্রভূণা। বুত্রহণৌ 

৭। যদি পরপদ ক বর্গযুক্ত খাকে তাহা হইলে ন সর্বদা ণ হয়। যথা 
শ্রীকামেণ, হুরগমেণ, পরিপাকেণ ইত্যাদি। 

৮। কতকগুলি শবে ন্ বিকল্পে ণ্ হয়-_ক্রীহিবণম্, ব্রীহিবনম্ ; 
৯। কতকগুলি শব্দে ন্ নিত্য ণ হয়_শরবণম্, ইক্ষুবণম। আম্রবণম, 

প্রৰণম্। 

১*। প্র* পূর্ব অপর প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত অহ শব্দের ন্ সর্বদ] ৭. হয়_- 

প্রা, পূর্বাহ্, অপরাহ। 
১১। প্র” পরা, পরি, নির্ প্রভৃতি উপসর্গের পরস্থিত নদ্ঃ নম্। নশ্) নী, 

হন্ প্রভৃতি ধাতুর ন্ সর্বদ গু হয়।__ 
প্রণদতি, প্রণামঃ, প্রণস্ততি, (কিন্তু প্রনষ্ট:) প্রণয়তি, নি্য়ঃ১ পরিণয়ঃ, 

প্রহণ্যতে | 

১২। মাত্র ও ময়ট প্রত্যয়ের মূ এর সহিত যুক্ত ন কখনও ণ' হয় নাঁ_ 
ন্ময়ঃ সুহন্াত্রম্। 

কতকগুলি শব্দে সর্বদাই ণ্ হয়-_ 

বণিক্, লবণম্, গুণঃ, নিপুখঃ, বীণ|, মণিঃ, পুণাম্, বাণী, কণিকা, বাগ: 
কল্যাণম্, অগুঃ, ফণী, পাণি+, বিপণিঃ, শোণিতঃ, পণঃ, পণ্যমূ। বাণিজ্যম্। 

অনুশীলনী 

১। নিয়লিখিত শব গুলিতে ণ এর কারণ নিরূপণ কর ₹-_ 

অপরাহ্ণ পিতণাম্, সপ্পে্ণ, বিস্তীর্ণম্, পরিণাম$, প্রণয়ঃ | 

২। নিয়লিখিত শব্দ গুলিতে ণ কেন হইলনা বল £-- 

বারিনিধিং, নরান্, রিনেত্রঃ, প্রনষ্টঃ, রঘুনাথঃ | 
৩। শুদ্ধ করিয়া লেখ :--. 

মূর্েন প্রনম্যতে। পানীয়মাণয়। প্রণষ্টঃ হরিনঃ। মহতাং প্রভাবেন কৃতম্। 
বিধপায়িণা মরনম্ আশ্রিতষ্। 
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যত্ব বিধান 

১। অ আভিন্ন স্বরবর্ণ ক অথবা র্ এর পববর্তী স্যহয়। ইণ্ কোঃ। 

যথা-_মুণিযুই নদীযু। নরেষু। বধূষু) বণিঙ্ষুঃ দিক্ষু। 

২। যত্তের নিমিত্ত পূর্বে থাকিলে অন্গম্বার ও বিসর্গের ব্যবধানেও স্ ষ. 

হয়। হবীংযি, ধনৃংষি, আশীঃযু। 

৩। অকাব আকার ভিন্ন স্ববাস্ত উপসগে'র পরস্থিত যোপদেশ ধাতুর 

স্য্ হ্য। বিষাদঃ, নিষেকঃ, অধিষ্ঠানম, পরিঘজতে, বিষীদতি, অভিষ্টোতি। 
কিন্তু প্রতি উপসগে র পরস্থিত সদ্ ধাতুর স্ ্  হয় না--প্রতিসীদতি। 

( সদ্* সহ, সিধ্, সেন, স্তঃ স্থা প্রভৃতি ধাতু যোপদেশ )। 

১৪ | পবি, নি, ৰি পূর্বক সেব, সহ, প্রস্তুতি ধাতুর স্ ষ্ হয়_নিষেবতে, 

্রিঘহতে, বিযহতে, বিষাদ: বিষ: | 

৫| সাত প্রত্যয়ের স্ষ. হয় না--অগ্রিসাৎ। ভূমিসাৎ 
কতকগুলি শব্দে সর্বদাই ষ্ হয়। 

পাযাণঃ, ভাষা, আধাঢঃ, ষট, য্ডঃ, মাষঃ বাষ্প; | 

অনুশীলনী 
১। যত্ব বিধির সাধারণ নিয়ম কি? উদাহরণেব সাহাযে; বুঝাইয়া দাঁও। 
২। নিম্নলিখিত শবগুলিতে যত্বের কারণ কি ? 

বিষষ্ঃ, অভিষেকঃ১ মুনিষু, দক্ষ, হবীংষি। 

চতুর্থ অধ্যায় 
শকরপ ৫ 70601678108 ) 

বিস্তক্তি ( 0886-608188 ) 
৪ 

যাহার ঘার! সংখ্যা ও কারক বুঝা যায় তাহাকে বিভক্ষি বলে। সংখ্যা 

কারকবোধযিস্রী বিভক্কিঃ ৷ 
সংস্কৃতে বিভক্তি সাতটি--প্রথমা)$ ছিতীরা, তৃতীয়া, চতুর্থী, পরী, 
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ব্ঠী ও জপগ্ুমী । শব্দের সহিত বিভক্তি যুক্ত হইলে উহাকে পদ বলে। 

প্রত্যেক বিভক্তিতে তিনটি বচন--একবচন, দ্বিবচন ও বন্থবচন । 

এক বচনের বিভক্তি যুক্ত হইলে একটি বস্ত বুঝায়। এইরূপ দ্বিবচনের 

বিভক্তি যুক্ত হইলে দুইটি ও বহু বচনের বিভক্তি যুক্ত হইলে দুই এর অধিক বস্ত 

বুঝায়। 

প্রাতিপদ্দিকের সহিত স্থু, ও, জস্ প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। এই বিভক্তি- 

গুলির আদিতে স্থ এবং অন্তে স্থপত এর প্ আছে; তাই বিভক্তিগুলিকে স্প, 

বিভক্তি বলে। প্রাতিপদিকের সহিত হ্থুপ. যুক্ত হইলে পদ ব৷ স্থুবন্ত পদ 

হয়। বিভক্তি যুকু করিয়া! পদে পরিণত ন1 করিয়] সংস্কৃতে কেবল প্রাতিপদিক 

ব্যবহার হয় না। প্রত্যেক বিভক্তিতে এক বচন, দ্বিবচন ও বনুবচন এই তিনটি 

বচন; স্থৃতরাং সাতটি বিভক্তিতে ২১টি পদ আছে। 

বিভক্কির আকৃতি 

একবচন দ্বিবচন বছ্ৰচন 

প্রথমা স্থ (2) ২ জস্ (অঃ) 

এক জন ছুই জন বহু জন 

ছিতীয়! অম্ ওঁ শস্ (অঃ) 

এক জনকে ' ছুই জনকে বুকে 

তৃতীয়া ট1( অ।) ভ্যাম্ ভিস্ ( ভিঃ) 

এক জনক দ্বার ছুই জনের দ্বার বহর দ্বার 

চতুথা ডে(এ) ভ্যাম, ভ্যস্(ভ্যঃ) 

এক জনকে ছুই জনকে বন্থকে 

পঞ্চমী উসি ( অঃ) ভ্যাম, ভাস্(ভ্যঃ) 

এক জন হইতে দুই জন হইতে বহু হইতে 

ষষ্ঠী উস্ (অঃ) ওস্ (ওঃ) আম. (নাম) 

এক জনের ছুই জনের বহু জনের 

সপ্নমী ডি(ই) ওস্( ওঃ) সুপ, (স্থ) 
এক জনে ছুই জনে বছুতে 



শবরূপ ৪৫ 

সগ্কোধনে প্রথম] বিভক্তি হয়। কিন্তু কোনও কোনও শব্দের সম্বোধনের এক- 

বচনের রূপে কিছু পার্থক্য আছে, সেইজন্য শব্দ ূপে সন্বোধনের রূপ সর্বত্র দেওয়। 

অ-কারাস্ত পুংলিজ শব 

সর -মাজুষ (497) 

হইবে। 

একনচন 

কমা লরঃ 

দ্বিতীয়] নরম 

তৃতীয় নরেণ 

চতুর্থী নরায় 

পঞ্চমী নরাৎ 
য্গী নরন্য 

সপ্তমী নরে 

সম্বোধন নর 

স্থরাস্ত শব 

দ্বিবচন 

নরো৷ 

নৌ 

নবাভ্যাম, 

নরাভ্যাম্ 
নরাভ্যাম্ 

নরয়ে।ঃ 

নরয়ো।, 

নরো 

বহুবচন 

নর।ঃ 

নরান্ 
নবৈঃ 

নরেভ্যঃ 

নরেভ্যঃ 

পরাণাম, 

নরেষু 
নর।ঃ 

সর্বনাম ভিন্ন সমস্ত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ নর শব্দের যত। নর 

শব্দে লক্ষ্য করিবে, নরান্ (২য়! বু ), নরেণ ( ৩য়] ১ম ), নরাণাম (৬ঠী বছ) 
নরেষু (মী বহু), এইগুলি ণত্ব ও যত্ব বিধি অনুসারে হুইয়াছে। 
কয়েকটি অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ-_দেব, অন্থর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্বর্ব, গজ; অশ্ব, 

সিংহ, ব্যান, কুকুর, মার্জার, মুধিক, শৃগাল, কাক, বায়স, বৃষ, অজ; মেষ, পর্বত, 

সাগর, হস্ত, কর, দেহ, গ্রাম, বিষ্যালয়, মুগ, গ্রহ, শৈল, অর্থ, রোগ, 
দোষ, গুণ, কৃপ, কলছ, হুংস, অনল, অনিল, ধূম, যা, গ্রন্থ, শব্দ, মেঘ, ছাত্র, 
পু, বর্ণ, মনুষ্ক। ক, চরণ, কর্ণ, জনক, মাতুল, পিতৃব্য, বৃক্ষ, দর্পণ, 
বিহ্গ, সরোবর, ভৃত্য, মার্গ: লোক প্রভৃতি। 
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প্রাতিপদিকের সহিত বিভক্তি যোগ করিলে উহার রূপের যেরূপ পরিবর্তন হয়, 

অর্থেরও সেইরূপ পরিবর্তন হয়। বাংল! হইতে সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হইতে 

বাংল! করিতে হইলে ইছা জান! বিশেষ প্রয়োজন | এই জন্য বিভক্তি ধোগে 

অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় তাহ! নিয়ে দেখান হইল । 

একবচন ছিবচন বহুবচন 

প্রথমা নরঃ নরো। নরাঃ 

একজন লোক ছুইজন লোক বহু লোক 

দ্বিতীয়া নরম, নবৌ নরান্ 

একজন লোককে ছুইজন লোককে বনু লোককে 

তৃতীয়া নবেণ নরাভ্যাম, নরৈঃ 

একজন লোকেব দ্বাবা দুইজন লোকের দ্বাণা বহু লোকের দ্বানন। 

চতুখী নরায় নরাভ্যাম, নরেভ্যঃ 
একজন লোককে দুইজন লোককে বহু লোককে 

পঞ্চমী নর।ৎ নরাভ্যাম্ নরেভ্ঃ 
একজন লোক হইতে ছুইজন লোক হইতে বহ লোক হইতে 

য্ঠী নরস্য নরয়োঃ শরাণাম, 

একজন লোকের ছইজন লোকের বনু লোকের 

সঞ্চমী নরে নরয়োঃ নরেষু 

একজন লোকে দুইজন লোকে বহু লোকে, লোক দিগেতে 

অনুবাদ প্রণালী 
১। ইংরেজী বা বাংল! হইতে সংস্কৃতে এন্বাদ করিতে হইলে প্রথমে 

ইংরেজী বা বাংল! বাক্যটিকে বিগুদ্ধ বাংলায় পরিণত করিতে হইবে, যথা /» 
17910 ০৫ 0২9 61: বাংলায় হইবে বাধের ছাত। ইহার বিশুঞ্ধ বাংলা - 

ব্যাজ্রের হস্ত । 

২।| তারপরে ঠিক করিতে হইবে এ বিশুদ্ধ বাংল! শবটি কোন লিঙ্গ এবং 
উহ্থার রূপ কোন শব্দের মত হইবে । এখানে বিশুদ্ধ বাংল! শব্দ --ব্যাঞ্জ পুংলি্ 

এবং অকারাস্ত। সুতরাং উহার রূপ হইবে অকারাস্ত, পুংলিঙ্গ নর শবের মত । 
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৩৬। যদিশব্টি অকারাস্ত পুংলিঙ্গ না হয় তাহা হইবে উহার বদলে 
অকারাম্ত পুংলিঙ্গ শব্ধ পাওয়া যায় কিনা তাহ। দেখিতে হইবে । কারণ শব্দটি 
পুংলিঙ্গ অকারাস্ত হইলে নর শবের মত কূপ হইবে এবং ভুলের সম্ভাবনা কম 

হইবে। 1178 এর বাংলা রাজ! কিন্তু উহার মূল শব্দ, রাজন্ উহার 
বিভিন্ন বিভক্তির রূপ অপেক্ষাকৃত কঠিন । তাই উহ্থার সমার্থক নৃপ শব্দ ব্যবহার 

করিলে পুংলিক্ক অকাবান্ধনর শ:দর মত রূপ হইবে এবং ভুলের সম্ভাবনা 

অপেক্ষাকত কম হইবে । এইরূপ পাখী 9 বিশ্তদ্ধ বাংলা পক্ষী না 

করিয়! বিহঙ্গ বা বিহগ করিলে অনুবাদ কর! সহজ হয়। 

৪। তারপরে চিন্তনীয় “বাঘের এইস্থানে কোন বিভক্তি হইবে এবং কোন 

বচন হইবে । 

এস্থলে বাংলায় কোন বিভক্তিতে কি প্রকার বপ হয়ঃ তাহা মনে রাখিতে 

কইবে, যথা £- 

(বিভক্তি--অ রাম যায় প্রথম! একবচন, “রা” বা গণ, গুলি বাজকেরা, 

গ্বাছগুলি প্রথম| বহুবচন । 
(কে,রে, অ)রামকে বল দ্বিতীয়া একবচন, দিগকে, দিগেরে ৰালক- 

দিগকে বল দ্বিতীয়৷ বহুবচন । 

দ্বারা, দিয়! কর্তৃক রামের দ্বারা তৃতীয়! একবচন দিগের দ্বারা, দিগ কর্তৃক 

গণের দ্বারা বালকগণের স্বার। তৃতীয়! বহুবচন। 

কে,রে, অ,_বালককে দাও চতুর্থী একবচন, ধিগকে, দিগেরে বালক- 
দিকে দাও ৪র্থা বুবচন। 

হুইতে, থেকে, চেয়ে--গ্রাম হইতে পঞ্চমী একবচন, দিগ হইতে, দিগের থেকে 

দেবগণ হুইতে «মী বহুবচন। 

র, এর-প্লামের বই যী একবচন, দিগের, দের বালকদের বই যষ্ঠী 

বন্ুবচন। 

তে, এ অয়--গ্রামে থাকে "মী একবচন, দিখেতে, দিগে, পর্বত গুলিতে "মী 

বছবচন। 

“ব্যাক্ের হস্ত” এই স্থানে “ব্যানের” অন্ভে এর আছে জুতরাং য্ভীর একবচন 
হইবে । পূর্বেই বল! হইয়াছে ব্যাজ শবে রূপ পুংলিঙ্গ অকারাস্ত নর শবের. 
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ন্তায়। নর শব্দের য্ঠীর এক বচনে নরশ্য, সতরাং ব্যান্্র শব্দের যষ্ঠীর একবচনে 

ব্যাত্রস্থ্য | 

৫ | তারপরে হাতের বিশুদ্ধ বাংল! হস্ত; উহার রূপ কিরূপ হইবে তাহা 

চিন্তা করিবে । উহাও অকারাস্ত এবং পুংলিঙ্গ। হৃতরাং উহার রূপ অকারান্ত 

পুংলিক্ষ নর শব্দের মত হইবে । হস্ত বাংল “অ' বিভক্তিযুক্ত, কাজেই উহাতে 

প্রথমার এক বচন আছে। সংস্কৃতে অকারান্ত পুলিংঙ্ক নর শব্দের একবচন নরঃ। 

হস্ত শব্ডের প্রথমার একবচনে হস্তঃ, বাঘেব হাত - ব্যাস্ত্রের হস্ত - ব্যাপ্রন্য হস্তঃ। 
৬। বিশেষণ থাকিলে উহ। কোন বিশেষ্তের বিশেষণ তাহ। ঠিক করিতে 

হইবে। বিশেষের যে লিঙ্গ, যে বিভক্তি ও যে বচন, বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ, 
সেই বিভক্তি ও সেই বচন হইবে। ভয়ঙ্কর বাঘের ছাত এরূপ বাক্যের সংস্কৃত 

করিতে হইবে ভর়ঙ্গব শব্দটি বব্য।ত্রের? বিশেষণ, বিশেষ “ব্যান পুংলিঙ্গ ও উহাতে 

ষঠীর একবচন আছে । স্থতরাৎ ভয়ঙ্কর শব্দেও পুংলিঙ্গ যর একখচন হইবে 
ভয়ঙ্কর শব অকারাপ্ত পুংলিঙ্ক, উহার যী বিভক্তিৰ একবচনে ভয়ঙ্করস্য হইবে। 

ভয়ঙ্কর ব্যছ্ছ্রের হস্ত - ভয়ঙ্করস্য ব্যাস্ত হস্তঃ। 

৭। ভয়ঞ্কর ব্যাপ্রের দৃঢ় হম্ত--এখানে হস্ত শব্দ পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন, 

স্থৃতরাং উহার বিশেষণ দু” শব্দেরও পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন হইবে । দু শব্দটি 

অকারান্ত পুংলিঙ্গ। উহার বপ নর শব্দের মত হুইবে। প্রথমা একবচনে 

যেরূপ নরঃ হয় সেইরূপ দুঢ় শবেব প্রথমার একবচনে দুঢঃ হইবে । 

অন্ভুবাদ 

ভয়ঙ্কর ব্যাত্রের দৃঢ় হস্ত » ভয়ঙ্করন্থ ব্যাপ্রন্ত দৃঢ় হস্তঃ | 

ভয়ঙ্কর ব্যাগ্রটিকে - ভয়ঙ্করমূ ব্যান্্ম্ ( ভয়ঙ্কর ও ব্যান্্র ২য়া একবচন )। 

ছুই জন সুন্দর মানুষের দ্বারা. স্ুন্দকাভ্যাং নরাভ্যাম্ (স্ুন্দর ও নর 

ওয়া বহুবচন )| 

দরিদ্রকে প্রদত্ত অর্থ দরিদ্রায় প্রদত্ত: অর্থঃ (দরিদ্র ৪থাঁ একবচন ও অর্থ 

১ম! একবচন )| 

অধর্ম হইতে জাত * অধর্যাৎ জাতি." ( অধর্ম ৫মী একবচন ও জা ১মা 

একবচন )। 
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দরিদ্র লোকদিগকে রক্ষা করম্দদরিদ্রান নরান্ রক্ষ (দরিদ্র, নর, ২য় 

বহুবচন )। 

দুইটি শব্দেব অর্থ-শবয়োঃ অর্থঃ ( শব যী দ্বিবচন, অর্থ ১ম| একবচন )। 

রুঘকগণ গ্রামসমূহে বাস করে » কর্ষকাঃ গ্রামেমু বসস্তি | 

উচ্চ বি্যালয় হইতে আগত ছাত্রগণ-উচ্চাৎ বিছ্ালয়া আগতাঃ ছাত্রাঃ। 

সাগরের ঢেউ দ্বার। কম্পিত-সাগরস্ত ওরঙ্গেণ কম্পি5ঃ। 
সবোবরসমূহে শুভ্র হংসগুলি_ সরোবরেধু শুভ্রাঃ হংসাঃ | 

শান্থ আএমের রমণীয মগগণ- শান্বগ্ত আশ্রমশ্ত রমণীয়াঃ মুগাঃ। 

পাঠের জন্য শ্রম- পাঠায় শ্রমঃ | 

ক্রুর ব্যাধেক তীক্ষ বাণের ছাব।, নিহত পক্ষী _রুরশ্ ব্যাধস্ত তীক্ষেন বাণেন 
নিহতঃ বিহুঈঃ | 

র্বদেশ হইতে আনীত বৃক্ষগুনিতে__বিদেশাখ আনীতেষু বৃক্ষেযু। 
পক্ষপমূহে বিহঙ্গগণের মনোরম শব্দ__বৃক্ষেযু বিহঙ্গানাং রম্যঃ শবাঃ | 

জনকের নেহ দ্বার! পালিত পুল্রগণ- জনকম্য ন্পেছেন পালিতাঃ পুভ্রাঃ। 

বাজার বিজ্ঞ মন্ত্রগণ কর্তৃক _ নৃপস্ত বিজ্ঞেঃ সচিবৈঃ | 

চজ্জের শুন কিরণের দ্বারা চন্দ্স্য শুভেণ কিরণেন। 

সিংহেধ কেশরগুলি নরম - সিংহশ্ত কেশরাঃ কোমলাঃ | 

হ্বশ'ল বালক উজ্জল চগ্দ দেখে - কুশীলঃ বালক: উজ্জলং চন্দ্রং পশ্বতি। 

জনুশীষানী 

১| (কে) সংস্কতে অন্থবাধ কর £-- 

ধামিক রাজাগণ। দরিদ্র ছাত্রের । বন্ধ ব্যান্বসমূহ হইতে। নী্গ মেথ- 

সমৃহ্ার1।| চতুর শৃগালগণকে | উজ্জ্বল কৃর্যের তীক্ষ কিরণসমূহ। মূখ 
ছাত্রদের । নুতন ছাত্রদদিগেতে | চতুর বানরগুলির ছ্বার]। শান্ত আশ্রমসমূহথে। 
মূর্থ ভৃত্য হইতে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলি হইতে । গভীর কৃপসমূ্থের | 
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(খ) হ্বশীল পালক টা দখে। বালকগণ বিগ্যালয় হইতে আসিল। বাথ 

গুলি পধতে বাস করে। অন্ধ দরিদ্রগণকে অর্থ দাও। তৃষ্াত্ত হরিণগুলি 

সরোবরেব নিকটে যাইতেছে । ধামিক লোকদের উপদেশসমূহ হিতকব | ধুদ্ধ 

লোকটি বো7গরদ্বাব| আক্রান্ত । মন্দ পাশু দহ শাতল কবে। 

২। ণব শব্দের দ্বিতীয়াব বহু ধচনে, তৃতীয়ার একখঠনে, ধা ৫ গঞ্মীখ 

ধনুবচনে কি বপ হইবে / 

৩। ণরান ও নবেণ শব্দে ন ওণ কেন হইল / 

৪| শ্দ্ধকর :-_- 

স্থন্দবঃ নবম। মত্তঃ গজন্য দক্গঃ | ছুবলঃ অস্বাৎ | 'বীবন্য নবাণাং দহাঃ। 

নৃপস্য দ্র্বপঃ হন্তৌ | স্থশীলায় ছাত্রেভ্যঃ | শ্বন্দরৌ নবয়োঃ | মুগ্ধে পরেধু। 

দুবলঃ হস্তৌ মৃন্ত পবণাম। কম্পিতাভ্যাং হস্তেন। পবাধীনং (শন শানু; 

ছাত্রাঃ। দবিদ্রং নধেভযঃ যচ্ছতি। কম্পিতেন হস্তাভ্)া দদাতি। (এন্সহ 

গজানাং বিশালঃ দেহ | 

ই-কারাস্ত পুংলিজ শব মুরগি ধাষি (5286) 

একবচন দ্বিবচন ধভবচন 

প্রথম। মুনিঃ মুণী মুনয়ঃ 

দ্বিতীয় মুনিম ননী মুনীন্ 
তৃতীয় মুনিন| মুনিভ্যাম মুনিভিঃ 

চতুর্থী মুনয়ে মুনিভ্যাম মুনিভ্যঃ 

পঞ্চমী মুনেঃ মুনিভ্যাম মুনিভঃ 

ষষ্ঠী মুনেঃ মুগ্তোঃ মুনীনাম 

সপ্তমী মূনৌ মুন্তোঃ মুনিষু 
সম্বোধন মুনে মুনী মুনয়ঃ 

পতি ও সখি ভিন্ন যাবতীয় পুংলিঙ্ক ই-কারাস্ত শব্দের রূপ মুনি শব্দের 

স্তায়। ই-কারাস্ত পুংলিক্গ শব্দের লক্ষণীয় রূপ ১মা ও দ্বিতীয়ার ছ্বিবচনে-__মুনী | 
ঘিতীয়ার বহুবচনে মুন্ীন্। যী বুবচনে মুনীনাম। সপ্তমী বহুবচনে মুনিযু। 



শবারপ €৩ 

কয়েকটি ই-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শন্দ_ বিধি, নিধি, ব্যাধি, বারিধি, পয়োধি, 
কবি, কপি, গিরি, খষি, অরি, পাণি, ধ্বনি, যতি, বহ্ছি, অগ্নি, অতিথি, অসি, 

ব্রীহি, হরি, রবি, রশ্রি, সারথি, মণি । 

পতি শব্দের রূপ মুনি শবের হ্যায় হইবে না। কিন্তু সমাসবদ্ধ শব্দের শেষ 

পদ পতি হইলে উহ্থার ূপ মুনি শব্দের তুল্য। যথা-_নৃপতি, নরপতি, 

পতি, অধিপতি । 
বিভিন্ন বিভক্তিতে মুনি শব্দের অর্থ__ 

প্রথম। 

দ্বিতীয় 

উতীয়। 

চত্তর্থী 

পঞ্চমী 

মা 

সপ্তমী 

সগ্ধোধন 

একবচন 

মুনি; 
একজন মুশি 

মুনিম, 
মুনিকে 

মুনিন। 

মুণি বার 

মুনয়ে 

মুনিকে 

মুনে 

মুনি হইতে 

মুনেঃ 

মুনির 

মুণৌ 

মুনিতে 

মুনে 

হে মুনি 

দ্বিবচন 

মুনী 

ঢইজন মুনি 
মুণী 

শুনি ভইজনকে 

দুনিভ্যাম 

মুনি হুজনের ছারা 
মুনিভ্যাম্ 

মুনি হুজনকে 

মুনিভ্যাম্ 

মুনি ছজন হইতে 

মুন্তোঃ 

মুনি হুইজনের 
মুন্তোঃ 

মুনি দুইজনে 

মুনী - 
হে মুনিঘ্বয় 

জন্গুবাদ 

পন্তবচন 

মুনয়ঃ 

মুনিগণ, মুনিরা 

মুনীন, 
মুনির্দিগকে 

মুনিভিঃ 
মুনিগণ কর্তৃক 
মুনিভ্যঃ 

মুনির্দিগকে 

মুনিভ্যঃ 

মুনিগণ হইতে 

মুনীনাম, 
মুনিদের 

মুনিষু 
মুনির্দিগেতে 

মুনয়ঃ 

হে মুনিগণ 

মুনির আদেশ-মুনেঃ আদেশঃ | কপিগণের শব্দ--কপীনাং শব্ধঃ | খাধি 

হইতে আগত--খযেঃ আগত; | অসিগুলির ছারা নিহত--অসিভিঃ নিহত: | 
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মুনিগণকে অর্থ দাও-_মুলিভ্যঃ অর্থং যচ্ছ। গিরিসমূহ্থেরে অধিপতি- গিরীণাম, 

অধিপতিঃ| যুনিদ্বয়ের অনুগ্রহ-মুন্তোঃ অন্গ্রহঃ। শক্রদের তরবারিগুলি 

পতিত-_-অরীণাম্ অসয়ঃ পতিতাঃ | বুদ্ধ খধির শিষ়্া্গণ তরুণ- বৃদ্ৃত্ত খষেঃ 

শিষ্তাঃ তরুণাঃ। ধনপতির অরিগণ-_ধনপতেঃ অরয়ঃ| প্রথর বহ্ধির তাপ 

প্রশমিত প্রথরস্ত বহে তাপঃ শান্তঃ। খধিগণ নৃপতিগণের প্রতি সদয়__ 

খষয়ঃ নৃপতীন, প্রতি মুদয়ুঃ। 

- প্রডি- স্বামী, প্রস্ভু (155199150) 10 ) 

এক খচল দ্বিবচন পন্থবচন 

প্রথম। পতিঃ পতী পতয়ঃ 

দ্বিতীয়া পতিম পতী৷ পততীন্ 

তৃতীয়া পত্যা পতিভ্যাম্ পতিভিঃ 

চতুর্থী পত্যে পতিভ্যাম্ পতিভ্যঃ 

পঞ্চমী পত্যুঃ পতিভ্যাম্ পতিভ্যঃ 

যী পত্যুঃ পত্যোঃ পতীনাম্ 

সপ্তমী পত্যো পত্যোঃ পড়িষু 

সম্বোধন পতে পতী পতযঃ 

পতিশফের লক্ষণীয় কপ-_-৩য়৷ ১ধ-_পত্যা, গর্থা ১ব- পত্যে, পঞ্চমী ১খ- 

পত্যুঃ, ষ্তী ১ব-_পত্যুঃ, সপ্তমী একবচন-__পত্যোৌ। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, খুনি 

শব্ধ হইতে পতি শব্দের রূপে পার্থক্য__ ওয়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬্চী ও ৭মীর একবচনে। 

অবনত মনে রাখিবে পতি শব্দ সম!সবদ্ধ শবের শেষ পদ হইলে উবার রূপ 

মুনি শব্দের মত হুইবে। 
তৃতীয়! একবচন চতুর্থী একবচন 

পতি-- পত্যা পত্যে 
মুনি-_ মুনিনা মুনয়ে 
নুপতি-- নুপতিনা বৃপতয়ে 

৫মী একবচন ৬ী একবচন গমী এফবচম 
পতি--পত্যুঃ পত্যুঃ পত্যে। 

হুনি--মুনেঃ যুনেঃ মূমৌ 
নৃপতি-্নৃপতে:  নৃপন্তেঃ বৃপতো 



শব্ধ ৬ 
সখি _-বন্ধ, লা (916 27820) 

একধচন ঘিষচন ঘছবচন 

প্রথমা সখা সথাক সথায়ঃ 

দ্বিতীয় সখায়ম, সথায়ো সর্থীন, 

তৃতীয়া সখ্যা সথিভ্যাম, সিভি: 

চতুর্থ সথেয সথিভ্যাম, সথিভ্যঃ 
পঞ্চযী সধুযঃ সথিভ্যাম, সথিভ্যঃ 

ষষ্ঠী সথুযুঃ সধ্যোঃ সথীনাষ 

সপ্তমী সধ্যো সথ্যোঃ সথিষু 
সম্বোধন সথে সখায়ে সথাযঃ 

- সখি শবের রূপে লক্ষণীয়-*১মা একবচনে-_সখা, ছ্বিবচনে-_সখায়ৌ, বহু- 
বচনে-_সখায়ঃ, ছ্বিতীয়া একবচনে সখায়মূ, দ্বিবচনে সখায়ৌ। অন্তজ্ঞ পতি শবের 
মত। তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, যী ও সপ্তমীর দ্বিবচন ও বছুবচনে পতি, সখি ও 
মুনি শব্দের রূপ একই প্রকার | 

মুনি, সখি ও পতি শবের পার্থক্য মনে রাখিবার জন্য পাশাপাশি তিনটি 
শব্দের বূপ__ 

একবচন ছ্বিবচন বহুবচন 

১মা  মুনিঃ, পতিঃ, সখা  মুনী, পতী, সখায়ো!  মুনয়+ পতরঃ, সখায়ঃ 

২য়া মুনিম, পতিম্, সথায়ম্ ,। ১, ৪ মুনীন্, পতীন্ঃ সখীন্ 
ওয়া মুনিনা, পত্যা, সখ্য মুনিভ্যাম্, পতিভ্যাম্। মুনিভিঃ। গতিভিঃ, 

সথিভ্যাম্ সথিভিঃ 

র্থ মুনয়ে, পত্যে, সখ ৮ ১ ১ মুনিভ্যঃ, পতিভ্যঃ, সথিভ্যঃ 

মী মুনেঃ, পত্যুঃ, সধ্যুঃ 9১9 ঠা. 3, 

ঙ্ষঠী ৮. » মস্কো পত্যোঠ। সধ্যোঠ মুনীনাম্ পতীনাষ্, সখীনাম্ 

"মী মুনৌ, পত্যৌ, সথ্যৌ ৮ ৮ ৮ সুনিষু পতি সবিষু 
সম্বোধন মুনে, পতে, সথে মুনী, পতী, সর্থী মুনয়ঃ, পতয়ঃ, সায় : 

মুনি ও পতি শখের রূপেয় তুলন! করিলে দেখ! যায় ওয়া, গ্ধী, «মী, ভ্ঠী ও 
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৭মীর একবচনে ক্রমান্থয়ে (৩য়।) মুনিনা, পত্য | ; (৪র্থী) মুনয়ে, পত্যে ; (৫মী) মুনেঃ, 

পত্যুঃ , (৬গ্ী) মুনেঃ, পত়্যুঃ , (৭মী) মুনৌ, পত্যো ; পার্থকয আছে । বাকী 

সর্বত্র মুনি ও পতি শবের কপ এক প্রকার। 

মুনি ও সখি শব্দের কপের তুলনা করিলে (৫খ| ঘায় প্রথমার একখচন ( মুনিঃ, 

সখা ), দ্বিচন ( খুশী, ৮খ।য়ৌ ), বুবচন ( মুনয়ঃ, সখাষঃ ), দ্বিতীয়া একবচণ 

( মুনিম, সখাখম্), উতীধার একবচশ (মুনিন।, সথ্য। ), চতৃর্থীৰ একবচন 

(মুনযে, সধ্যে ), পঞ্চমীব একবচন (মুনেঃ, সখুযুঃ ), যষ্ঠীর একবচন। মুনেঃ, 

সধ্যুং ), সপ্গমীব একপচন (মুনৌ, সখ্য ) এই কষেকটি স্থানে রূপের তেধ 
অছে। 

পতি ও সখি শব্দের কপেব তুলন। করিলে দেখা খায়__প্রথম।র একবচন 

( পন্তিঃ, সখ। ), দ্বিচন ( পতী, সথায়ৌ ), বহুবচন ( পতয়ঃ, সখায়ঃ ), তীয় 

একবচন ( পতিম, সখায়ম ), দ্বিবচন ( পতী, সখায়ৌ )-এই কয়েকটি স্থাণে 

রূপের পার্থক্য । 

অঙ্গুবাদ 

যাননীর এ৩খিগণ -মান্যাঃ অতিথয়ই | ধন্য নুপতিগণ--ধন্যাঃ নৃপতয়ঃ। 

বন্ধু বিনা কে রক্ষা কবে--সখায়ং বিনা কঃ রঙ্গতি। পৃথিবীর পতিগণকে 

নমঙ্গার-_-পৃশিব্য|ঃ পতিভ্যঃ নমঃ | নুপতি হইতে লন্ষ--নুপতেঃ লন্ধঃ | বন্ধুর 

নিকট হইতে আগত--পধ্যুঃ আগতঃ | বাম ওশ্ঠাম ছুই বন্ধু_রামঃ শ্যামণ্চ 

সথায়ৌ। ইহা মুনি, পতি ও সথ।র জগ্ত-_মুনয়ে, পত্যে, সথ্যে চ ইদম্। পতির 

ও সখার স্েহ গভীর __পতুযুঃ সধ্যুঃ চ লেহঃ গভীরঃ | সে প্রভুর সহিত আগত-__ 

স পত্যা আগতঃ| মুনির সহিত যাও-মুনিনা সহ গচ্ছ। পতির সহিত 

আগত্ত বন্ধু -পত্যা সহ আগতঃ সখ। | 

অনুলীলনী 
১। মুনি, সখি, পতি বা! কবি শব্দের প্রয়োগ করিয়া শৃন্ভস্থান পূরণ কর ২ 

বিনা-ন জীবামি ।-নষঃ। -_সহু গচ্ছতি বালকঃ। 

প্রিষ্ং__বর্ধতি ।--সকাশাৎ আগতৃঃ সঃ|। সঃ-_বিশ্বসিতি। 

ৰাল্দীকিঃ--আসীৎ। 



শবর্প €৫€ 

২।| সংস্কৃতি অনুবাদ কর £-- 

মুনিদের শিশ্তগণ | নৃপতি অরিও নহে, বন্ধুও নহে। নরপতিগণের 

পাণি সমহে। খধিগণ মাননীয় মুনিগণকে বলেন । মুনিগণ আশ্রমে বাস করেন। 
রবির রশ্টিসমৃ পর্বতে বিকীর্ণ। খধিগণ বন্ধুগণের সহিত যজ্ঞ করেন। কবি ও 

মুনি বাল্মীকিকে নমন্ধার | মুনি পুত্রকে অসি দান করেন। পর্বতসমূহে (অদ্রি) 

বানরগণ (কপি) বাদ করে। প্রভু ও বন্ধুর দ্বারা আদিষ্ট । ছুই খষির দুই 
বন্ধু কবি। কবিগণ খধিগণকে দান করেন। মণি হরির সখার নিকট হইতে 

শ্ুনিয়াছে। শক্রদের তরবারিগুলি অতি তীক্ষ। মুনিছয় পৃথিবীপতির সহিত 

অগ্নির উদ্দেশে দান করে। 

৩। শ্রদ্ধ করিয়া লেখ £-- 

নান্ঠান মুনিন বদস্থি কপিনঃ | পতিনঃ সখিন] সহ গচ্ছন্তি। সথিম্ ধিক্। 

নরাঁণাং পতয়ে নমঃ | সখিনা মুগ্তায় পতয়ে চ দত্তম। নরপত্যুঃ আদেশঃ। মম 
দ্বৌ সখী আগতৌ। সথেঃ পুত্রাঃ হরিণঃ সকাশং গচ্ছন্তি। অরিস্ত অসিনঃ পতস্তি। 
মুনেঃ সখেঃ খতেঃ কবেশ্চ স্েহেন পালিতঃ | বৃদ্ধন্য কবিশ্য সখয়ঃ অগ্নিনম, নমস্তি। 

সথৌ পতো কবে চ গ্গিহাতি নারী। নরপত্যুঃ সখিঃ ধনপতিনং খুদতি। মুনয়ঃ 
কবিনং নান্মীকিনং বণান্ত। গ্পতযঃ থিম, সারথিনং বদতি বিপ্রঃ | 

ঈ-কারাস্ত পুংলিজ শব 
জুপ্ধী-_ প্রাজ্ঞ ( ভা1৪6) 

একবচন [দ্ববচন বহুবচন 

প্রথম সুধী; স্থধিয়ৌ স্থধিয়ঃ 

দ্বিতীয়া স্থধিয়ম, স্ধিয়ো স্বধিয়ঃ 
তৃতীয় স্থধিয়া স্থধীভ্যাম, স্বধীভিঃ 

চতুর্থী সথধিয়ে স্র্ধীভ্যাম_ স্থধীভাঃ 

পঞ্চমী সথধিয়ঃ স্ধীভ্যাম, স্থ্ধীভ্যঃ 

মী সৃধিয়ঃ স্থধিয়োঃ সথধিয়াম, 
মধমী সৃধিরি সধিয়ো: সধীষু 
লক্ষোধন ঝ্ধীঃ সথৃধিয়ো সুধিয়ঃ 



৫৬. আধুনিক ব্যাকরণ কৌষুদী 

লক্ষ্য করিলে দেখিবে, যেখানেই 'য* পরে আছে সেইখানেই ধি' হইয়াছে 

স্থধিয়ৌ, স্থধিয়ঃ ইত্যাদি ; যেখানে য পবে ণাই সেখানে “ধা হইয়াছে যথা 

স্থধীভিঃ, সুধা ৬/:, স্থধীভ্য।ম, স্দীধু ইত্য।দি। ইহ। মনে বাখিলে শব্রূপ 

লিখিতে ভুল হইবে ন। | 

সী শব্দের লক্ষী রূপ--প্রথমার একখচনে বিসর্গ আছে হবধীঃ, সঙ্োধনের 

একখচনেও স্ব: হইবে । যষ্ভীর খণচনে ক্র্ধিধাম (স্থুধীনাম নহে )। 

সগ্তমীর একবচনে সধিি। 

গ্রামণী, মেনাশী, অগ্রণী প্রভৃতি শব ভিন ঈকাধান্ত পুংপিঙগগ শবের রূপ হী 

খের মও। 

মনার্ধী। দুর্ধা, কু, ই৩ঞ। শদ্ধধা প্রভৃতি একের রূপ শুধ। খবের গ্যাথ। 

ঈ-কারাস্ত পুংলিজ শব্দ 

সেনানী- সেনাপতি ( 008021871067 01 ৪1) 177)0 ) 

এক্বচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। সেনানী; সেনান্তো সেনান্ঃ 

দ্বিতীয়] সেনান্তম্ সেনান্টো সেনান্তঃ 

তৃতীয় সেনান্ত। সেনানীভ্যাম্ সেনানীভিঃ 

চতুর্থ সেনাগ্গে সেনানীভযাম্ সেনানীভ্য: 

পঞ্চমী সেনান্যঃ সেনানীভ্যাম্ সেনানীভ্যঃ 

ষণতী সেনান্তঃ সেনান্তোঃ সেনান্তাম্ 

সপ্তমী সেনান্টাম্ সেনান্তোঃ সেনানীষু 

সম্বোধন সেনানীঃ সেনাগ্ো সেনান্তঃ 

লক্ষণীয় বূপ--২য়! একব৮নে- সেনান্তম্ত ২য়া_ বহুধচণে- সেলাগ্ঠঃ, ৬্চী 

বনুবচনে-_সেনান্তাম "মী একখচনে- সেনান্তাম্। 

অগ্রণী ও গ্রামণী শব্দের রূপ সেনানী শৰের হ্যায়, প্রধী শব্দের রূপ সেনাণী 

শব্বের ন্যায়; কেবল সধমীর একবচঢনে প্রধ্য হয়। বাতৃপ্রন্ী (শয্পগামী 
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মুগ বিশেষ ) শব্দের রূপ সেনানী শবের গ্যায়। কেবল হয়) একখচনে--বাতপ্রম» 

২য়! বছুবচনে-_বাত প্রমীন্ এবং "মী একবচনে--বাতগ্রমী হয় । কিপ প্রত্যয় 

নিম্পম্ন বাতপ্রমী শব্দের রূপ সেলানী শন্দের স্ায় সমীর একবচনে-- বাঙপ্রমা 

হয়। 

জন্কুবাদ 

দুইজন বিজ্ঞলোক- হ্থৃধিয়ৌ। প্রাজ্ঞ লোকদিগঞকে_হধিয়ঃ। প্রাজ 

পোকদের-_স্থুধিয়াম। প্রাজ্ঞ লোকে -_ স্থৃধিয়ি। 

সী লোকদিগের উপদেশ ভিতকর-_ন্ৃধিযাং নরাণাম উপদেশঃ ছিতকরঃ। 

্ধী সাধুগণের নিকট হইতে শ্রুত--হ্থধীভ্যঃ সাধুভ্যঃ শ্রুতঃ | 

ববি সধীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-_রবিঃ স্ধীযু ( ধিয়াম্) শ্রেষ্ট; | 

জ্ঞানী লোকের উপদেশ পালনীখ-স্থধিয়াম্ উপদেশঃ পালনী'য়ঃ। 
মন্দদী বালকগণ জানে না__মন্দধিয়ঃ ধালক।ঃ ন জানান্ত। 

স্বধী দ্বার উপদি্-_স্ধিয়। উপদিষ্টঃ | 

হতধী বালক তুলিয়! যায়__হুতধ্ধী বালকঃ বিম্মপতি | 

বিজ্ঞগণের সঙঈগ ঠি৩কর _-হুধিয়াম্ সঙ্গঃ হিতকগ:। 

অনুলীললী 

১। সবস্কূতি অনুবাদ কর 

জ্ঞানী লোকটি বলেন। বিদ্বান্গণ সমাগত। হে প্রাজ! আদেশ 

করুন। জ্ঞানীদের উপদেশ হিতকর। স্ত্ধী কর্তৃক উপদিষ্ট। ইহা স্থধীগণের 

চিন্তনীয় । রাম স্ধীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বিজ্ঞজনকে নমক্কার। বিজ্ঞজন ছাড়া 

কে রক্ষা করিবে? মন্দধী জলকে ধিক্। রাম ও স্টায হুধী। বিজ্ঞ পুরোহিতের 

জন্ধ। অ্ুধীগণের নিকট হইতে আগত । স্বুখীদের ভ্িতকর উপদেশ। মঙ্গধী 

বালবের জনক বুদ্ধ! 



৫৮ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

২। ন্ুধী শব্দেব প্রয়োগ করিয়। শুন্তস্থান পূরণ কর :-- 

_উপদেশঃ | সহ আগতঃ 1 --অর্থং দেছি। -_শ্রেষ্টঃ কালিদাস: 

--কঃ ন বিশ্বধিতি ?--ইদং শ্রুতম | ---বিনা কঃ রক্ষতি? 

৩। শ্রদ্ধ কর ৫__ 

কথধিয়ায় বস্ত্র দদাতি। স্থধীনা সই গচ্ছতি মন্দধী। কৃধীং ধিকৃ। 

স্বধীয়াৎ অথং ন গৃহাতি। সেনানীং বদ । ্থুধীয়ং বিশ্বসিতি। স্ুখীয়ৌ গচ্ছতঃ | 

স্বধীনাম্ উপদেশঃ | গ্রামণী এলম্ বদতি। 

£ গ উ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শক 

“হধ-মুনি, সাধু, সজ্জান ( 4& 21085 0187) & 98£6 ) 

একবচন দ্বিবচন বু বচন 

প্রথমা সাধুঃ সাধু সাধবঃ 
দ্বিতীয়। সাধুম্ সাধ সাধুন্ 

তৃতীয়া সাধুন। সাধুভ্যাম্ স্মধুঙিঃ 

চতুর্থী সাধণে সাধুভ্যাম্ সাধুভ্যঃ 

পঞ্চমী সাধোঃ সাধুভ্যাম সাধুভ্যঃ 
ষষ্ঠী সাধোঃ সধেব।ঃ সাধূনাম্ 

সঞ্চমী সাধো সাধেব।ঃ সাধুধু 

সম্বোধন সাধে। সাধ সাধবঃ 

লক্ষণীয় রূপ ১ম। ও ২য়] দ্বিবচনে _সাধূ, ২! বহুখচনে _ সাধুন্। ৬্গী বছবচনে 

--সাধুনাম্। উকারান্ত পুংলিঙ্গ যাবতীয় শব্দের রূপ সাধু শব্দের ন্যায় । 
শিশু, পশু, গুরু লঘু, বন্ধু, বিষু বিপু, শক্ত, বাছু। বিভু, প্রভূ, ভাঙ্গ, 

বাহু, খতু, হেতু, তরু, সেতু, মৃত্যু, বেগু' জন্ত, পরশ, বটু, অণুঃ ক্রতু, 

অংশ্ত, ইক্ষু, ইমু, খু, দস্থা, ধাতু, প্াঞ্, ভিক্ষু, তন্ত প্রভৃতি শব্দের রূপ সাধু 

শব্দের ন্যায়। 

অনুবাদ 
বন্ধুদের কৃপায় মামর। জীবিত-__বদ্ধ,মাং কৃপা জীবিতাঃ বয়ম। হে বন্ধু 

আমাকে রক্ষা কর--ভোঃ বন্ধো ! মাং রক্ষ। ছুইজন বন্ধু উপস্থিত-_বন্ধ, 



শব্দরূপ ৫৯ 

উপস্থিতৌ। একজন সাধু হাসিতেছে-_সাধুঃ হসতি। সাধুরা এইরূপ বলেন-__ 

সাধবঃ এবং বদস্তি। বন্ধুর গ্রাম সমৃদ্ধ-_বন্ধোঃ গ্রামঃ সমুদ্ধঃ। সাধুদের ম্বভাব 

শম্করণীয়-_সাধূনাং স্বভাবঃ অন্করণীয়ঃ | বিষুরকে নমস্কার-_বিষ্খবে নমঃ । 

পণুগণ জল পান করে--পশবঃ জলং পিবসন্তি। যছু ও মধু স্ুধী--যছুঃ যধুশ্চ 

স্ুধিয়ৌ। সাধুদের পরিত্রাণের জন্ত-_সাধুনাং পরিভ্রাণায়। গুরুজনদের আদেশ 
অবিচারণীয়-_গুরূণামাজ। অবিচারণীয়। | দ্লুঢ বাহু দ্বারা ধুত-_দৃঢ়াভ্যাং 

বাহুভ্যাং ধুতঃ| তরুগণের ছায়া শীতল--তরণাং ছায়া শীতল।। স্থৃধী 

গুরুগণের নিকট' হইতে শ্রত-_স্থধীভ্যঃ গুরুভ্যঃ শ্রুতম | দুইজন জ্ঞানী লোক 

দস্থ্যদের সহিত যায়-_স্থধিয়ো দঙ্থ্যভিঃ পহ গচ্ছতঃ| সৎ লোকের কথা সত্য-_ 
সাধূনাং বাক্যম, সত্যম.। 

অনুশীলনী 

১। সংন্কৃতে অনুবাদ কর £-- 

সাধুদিগকে | দুইজন সাধুর | সাধুগণের দ্বারা । বন্ধু হইতে। রিপুগণের। 

বাহু যুগলের । শিশুগণ পড়ে। শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। তৃষ্কার্ত 

পণ্ুগণ জলপান করে | পুরোহিত সকল খতৃতে যাগ করেন। আকাশে ভার 

কিরণ উজ্জবল। সকলে দন্থ্যগণকে ভয় করে। জস্তগণ তৃষ্ণার্ত । গওরুজনের 

নিকট হইতে শ্রুত। সাধুকে নমস্কার | বন্ধুগণকে বিশ্বাস করিও । শিশুগণকে 
পালন কর। বাস্ক দ্বার অজিত । 

২। শুদ্ধ কর ৫ 
গুরুম্ত আদেশঃ পালনীয়: | সাধুনাম্ উপদেশঃ | শিল্তঃ গুরুণঃ সেবতে। 

শিশুনাং ত্রন্দনম. | সাধুরঃ শিশুন্ পশ্থাস্তি। অসাধুং সাধুয়! জয়েৎ। স্্ধীনাং 

বন্ধুবঃ গচ্ছন্তি। ঈশ্বরঃ সাধুনাং পূজিত: | ক: সাধুন্ বিভেতি। শুশ্য কুপা 

প্রার্থনীয়া ৷ দস্থানাধ দয়া নান্তি। বিষ্তাহীনঃ পণুনাং তুল্যঃ | তরুবঃ ছায়াং 

যচ্চন্তি। 
৩। সাধু শব্দের দ্বিতীয়া ও যী বিতক্তির রূপ লেখ। 



প্রথম। 

দ্বিতীয় 

তৃতীয়! 

চতৃথী 

পঞ্চমী 

মী 

সঞ্ঠমী 

শঙ্গোপন 

আপুনিৰ ব্যাকরণ কৌমুদী 

উ-কারাস্ত পুংলিজ শব্দ 

প্রতিভ্ভু- জামিন (99161 ) 

একণচন ছ্বিবচন 

প্রতিড়ঃ প্রতিভূবৌ 

প্রতিভিবম, প্রতিভুবো 
প্রতিতৃবা প্রতিভুভ্যাম 

প্রতিভূবে প্রতিষভ্যাম, 

প্রতিত্ণঃ প্রতিভূভ্যাম, 
প্রতিভূবঃ প্রতিভবোঃ 

প্রতিভূপি প্রতিভূবোঃ 

প্রতিভূঃ প্রতিতুবো 

বন্থবচন 

প্রতিভূখঃ 

প্রতিভূবঃ 

প্রতিভতিঃ 

পরতিভ এ: 

প্রতিউভাঃ 

প্রতিভূবাম, 

পরতিভধু 

প্রর্তিভ৭: 

স্ব, আত্মস্ঠ, আধতু প্রভৃতি উ-কারান্থ পুংলিঙ্গ শখের রূপ প্রতিড় শব্দের শ্াথ | 

লক্ষ্য কিলে দেখিবে প্রতিড় শবের পরে যেখানেই ব আছে সেখানেই (উ) 

তূঁহইয়াছে। যথ।- প্রতিভূবৌ, প্রতিভূবঃ ইত্যাধি | কিন্তু যেখাশে পরে ব নাই 
সেখানে (উ) ডু হইয়াছে, যথ।_- প্রতিভূভাম,, প্রতিভূভিঃ, এতিডভ/২, প্রতিভষু। 

ইহ। মনে পাখিলে শব্রূপ লেগায় ভুলের সম্ভাবন] কম হইবে । 

প্রথম। 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়! 

পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 

সথ্ধমী 

সম্বোধন 

খ-কারাস্ত পুংলিজ শব্দ 
দাতৃ-_দাতা ( (৩1৮6) 

এক বচন দ্বিবচন 

দাত] পাতারৌ 

ধাতারম্ দাতাবো 

ধাজ। দাতৃভ্যাম 

দাত্রে দাতৃভ্যাম্ 

ধাতুঃ দাতৃভ্যাম, 

দাতুঃ দাজ্োঃ 

দাতরি দাত্রোঃ 

দাতঃ দাতারো 

বহুবচন 
দাতার; 

দাতুন্ 

দাতৃভ্যঃ 

ধাতৃভাঃ 

দাতুণাম, 

দবাতৃযু ' 

দাতার 



বাপ ৬) 

এত, পিত প্রভৃতি শব ভিন্ন যাবতীয় ঝ-কারাস্ত পুংলিক্ষ শব্দের রূপ দাতৃ 

শব্দের স্ভার়। ধাতৃ, বিধাত, কর্ত, সবিতৃ, হস্ত, শ্রোত, নেতৃ, জেত, তই শ্রোত, 

প্রভৃতি পুংলিগগ ঝ-কারাস্ত শব্দের রূপ "বাত" শব্দের মত] দাড় শব্দের লক্ষণীয় 
বপ দ্বিতীয়ার বছুবচনে---দাঙুন্, য্ঠীর ববচনে---দাতুণাম. | 

ধ-কারাস্ত পুংলিল শব 
জ্রাডু-_ভাই (8:9056:) 

একখচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। শ্বাত। ভ্রাতরো ভ্রাতরঃ 

দ্বিতীযা ভ্বাতরম ভ্রাতকৌ ভ্রাতন্ 

তায় জায। শ্রাতৃভ্যাম ভ্রাত্তভিঃ 

চতুথা তরাত্রে শান্তভ্যাম ভ্রাতৃভ্যঃ 

পঞ্চমী ভ্রাতুঃ ভ্রাতৃভ্যাম ভ্রাতৃভ্য 

সা ভ্রাতুঃ ভ্রাত্রোঃ ভ্রাভূনাম্ 
সপ্রমী শ্াতরি ভাত্রোঃ ভ্রাতৃযু 

সঙ্গোধন* ভ্রাতঃ ভ্রাতরো ভ্রাতরঃ 

পিতৃ, জামাতৃ, দেবু (দেবর ) নু (মানুষ) শবের রূপ ভ্রাড় শব্দের মত। নৃ 

শব্দের ষণ্তীর বন্ধনে নৃণাম্ নূণাম্ এই ছুই পদ হয়। অন্যত্র “ভাত শবষের মত । 

লক্ষ্য করিলে দেখিবে, ভ্রাত শব্দের প্রথমার ছিবচনে ও বহুবচনে এবং দ্বিতীয়ার 

একৰচনে ও দ্বিবচনে রূপের ভেদ আছে, অন্তত দাত শব্দের মত। যথা - 

প্রথম ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে--দাতারৌ, ভ্রাতবৌ ; প্রথমার বহুবচনে-_ 
দাতারঃ, ভ্রাতরঃ; দ্বিতীয়ার একবচনে-_-দাতারম, ভ্রাতরম.। 

জঙন্গবাদ 
দাতৃগণ-_দাতারঃ | ভ্রাতৃগণ-ভ্রাতরঃ | দাতাকে- দাতারম | 

ভ্াতাকে । ভ্রাতরম.। 

পিতার ধন হইতে বঞ্চিত ভ্রাতৃগণ - পিতুঃ ধনাৎ বঞ্চিতাঃ ভ্রাতরঃ | 

দরিজ্রগণ দাতাদের ধন লাভ করে্দরিজ্াঃ দাতুপাম্ ধনং লভস্কে। 

দাতা কর্ণকে নমস্কার »দাজে কর্ণায় নমঃ। 

দাতাদিগের উপর বিশ্বাস কর »দাতৃনু বিশ্বালং কুরু। 



৬২ আঁধুনিক ব্যাকরণ কৌনূদী 

আমি নেতাদের নিকট শুনিয়াছি » অহৃম, নেতৃভ্যঃ শ্রুতবান্। 

হে ভগবান্! দাতাদিগকে রক্ষা কব ভোঃ ঈশ্বরঃ ! দাতূন্ রক্ষ। 

পিতা হইতে পুর জন্মে - পিতঃ পুক্তঃ জায়তে । বিধাতাকে ধিক » ধিক 

বিধাতারম | 

বামচন্ত্র ভাই লক্ষণকে বলিলেন _ বামচন্দ্রঃ ভ্রাতরম. লক্্ণম আহু। 

দুর্যোধন ভাইদেব মধ্যে বড সদুর্ধোধনঃ ভ্রাতণাম (ভ্রাতৃযু ) জ্যেষ্ঠ: 

অনুশীলনী 
১। সংস্কৃতে অন্তবাণ কব :-_ 

বিধাতার দয়।। ভতাব সহিত | নতৃগণের আদেশ । বিধাত। হইতে ভীত । 

গ্বামীব ( ভর্ত ) আদেশ পালনীয় | কর্তাব| ধণ দান কবিঙেছেন। দাতাদিগেব 

সহিত ভাইব! যাইতেছে । তিনি পিতৃগণেব পুজা কবেন। ভাই তাইকে বিশ্বাস 

করে না। 
২। শুদ্ধ কবিয়। লেখ :-- 

ভ্রাতাস্য বাক্যম. | ভ্রাতাবঃ দাঁতান্ নিন্দন্তি। দাতবঃ পিতাখম, সেখন্তে। 

বিধা তাং পৃজয় | ভ্রাতায় ধনং দহ্ি। পিতান্ত আদেশং পাল্য। পিতাবো 

জামাতখ| সহ গচ্ছওঃ। মন্ঃ সপ্তাহ জাতঃ| পিঙায়াং মতে জামাতাবঃ 

শোকাকুলা: | শ্বস্তুরঃ জামাতা কন্তাং দদাতি। 

ও-কারাত পুংলিজ শব্দ 
গে খারু (০০) ৪9) 

একখচন [ছ্ববচন বহুবচন 

প্রথম। গৌঃ গাবৌ গাবঃ 

দ্বিতীয় গাম গাবৌ গাঃ 

তৃতীয়। গব। গোভ্যাম গোভিঃ 

চতুর্থা গবে গোভ্যাম, গোভ্যঃ 
পঞ্চমী গোঃ গোভ্যাম গোভ্যঃ 

যী গোঃ গবোঃ গবাম্ 
সপ্তমী গবি গবোঃ গোষু 
সগ্ধোধন গৌঁঃ গাবো গাবঃ 



4 

শদরপ ৬৬ 

'ও+ ারাস্ত সমস্ত পুংলিক্গ শব্ধের রূপ গো শব্দের মত। গো শব ষাঁড় 
জ্থে পুংলিঙ্গ এবং গাতী অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ | 

লক্ষণীয় ৰপ-দ্বিতীয়াব একবচনে - গাম, ছ্িতীযাব বন্থবচনে » গাঃ ও যণ্তীর 
বহুবচনে- গবাম। 

অঙ্গুবাদ 

গঞ্টটি--গৌঃ । গরুটিকে-গাম। গকগুলিকে _গাঁঃ। গক্গুপিব-গবাম্। 

ঢুযোধন গক্গুলি বি কবিয়াছিল - ছুর্ষে[পনঃ গাঃ অপাহবং | 

বশিষ্ঠ গক্গলির সেবা কনেন » বশিষ্ঠঃ গাঃ সেতে | 

গকতে খদি গোত্ব থাক ৭ গবি গোতুম। 

খক্গুলি হইতে কে ৬য় পাণলগোত্যঃ কঃ ভীত 5 

গরু হুগ্ধ বগকর - গোঃ দুঠীং বলকবম। 

গক্গুলিৰ মধ্যে কাল! গক বশী ভধ দেব-গোধু (গবাম বা) কষা 
বহু্ঈ'ব। 

অনুশীলনী 
১। লবংস্কূতে অন্তবাদ কব £ 

গকগুলি মাঠে চবে। গক্গুলি আন । আ।মব। গরগুলিকে পুজা! কবি। হিচ্ছুর 

/কে জননী বলে। গরুগুলিকে নমস্কাব। গরুগুলির সহিত মেষগুলি আন। 

গরু অতি শান্ত জীব। গরুর দুগ্ধ হইতে দধি হয়। গকব দুধ বৃ ও শিশুদেব 

পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীএ| গরুটি মবিয়া গেলে দুধ পাওয়৷ যাইবে না। 

২। শুদ্ধ কবিব| লেখ :-- 

গোপালঃ গাবং পালয়তি। গৌ শান্ত পশ্ুঃ। গোনাং সেবা কর্তব্য । 

গবেন সহ মেষং পালয়তি । গোবে নমঃ। গাঃ দুগ্ধং ভবতি। 



বরান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ. 
জাকারাস্ত জীলিঙ শব ভ্রতা -স্লতা ( 6762761) 

একবচন ছিবচন বন্থৰচন 

প্রথম! লতা লতে লতা: 

দ্বিতীয় লতাম, লতে লতাঃ 

তৃতীয়া লতয়। লতাভযাম, লতাভিঃ 

চতুর্থী লতায়ৈ লতাভ্যাম, লতাভ্যঃ 

পঞ্চমী লতায়াঃ লতাভ্যাম, লতাভ্যঃ 

মঠ লতায়াঃ ণতয়োঃ লতানাম, 

সগগমী পতায়াম, পতয়োঃ লতা 
সন্বোধন লতে লতে লতা: 

লক্ষণীয় বপ-_২য়া ণছ বচনে _পতাঃ? ওয়। একখচনে --লওয়।।*৫মী, ও ৬ঠী 

একবচনে--লতায়াঃ ; "মী একবচনে-_লত্যায়াম | 

পাল।, মালা, শোভা, আভা, প্রভ।, বিছ্য।) শিল|, রেখা) শিখা, জটা, 

সেবা, বালিক্য, তারক।, নিশ।, মায়া, দয়া, দেবতা, শাণা, শিক্ষা, সেনা, 

সভা, বার্তা, বস্থব।, লঙ্জ। যাক্কা, মর্যাদা, তৃষা, তার।, ধরা, নিদ্র।ঃ দশ|। 

গুহ|, কান্তা করুণা, কৃপা, ক্ষমা, ছায়!, জারা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীলিঙ্গ 

আকারাস্ত শব্দের রূপ লতা! শব্দের মত। 

অন্বা শবের সঙ্বোধনের একবচনে 'অন্ব' হইবে (অথ্ে হইবে না)। অনত্ 
শত! শব্দের মত। 

জন্ুবাদ 

বাংলায় বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে উহার বিশেষণে সাধারণতঃ স্ত্রী প্রত্যয় হয় 

না। কিন্তু সংস্থৃতে বিশেষ্য যে লিঙ্গ হইবে বিশেষণও সেই লিঙ্ক হৃইবে। 

সুতরাং সদর 'লতা”-এর সংস্কৃত অনুবাদ _নুন্দরী লতা। : একটি সরল রেখা-_ 

সরলা রেখা। দুইটি বক্র লতা শবক্রে লতে। রম্যলতার দ্বারা * রম্যয়া লতয়|| 



গ্দীপ স্ 

সে লতা হইতে পুষ্প আহরণ করিতেছে - সঃ লতায়াঃ পুষ্পম জাহ্রতি । 
পতি ভার্ধাকে জানাইল *" পতি: ভার্ধায়ৈ নিবেদয়তি ম্ম। 
লতাসমূছের রূপ মনোহর "লতানাং পম. মনোহ্রম. | 

শু লতায় ফুল নাই -* শুফ্ায়াং লতাবাং পুষ্পং নাস্তি। 

ছিতীয় ও তৃতীয়া শব্দের চতুর্থী, পঞ্চমী, যী ও সপ্ত্মীর একবচনে দুইটি 
করিয! বপ হয়। একটি লতা শব্দের মত, অপবটি সর্বনাম শবের মত। 

উথী একবচন «মী একবচন ৬গীএকবচন ৭মী একবচন 

দ্বিতীয়া | দ্বিতীয়ায় দ্বিতীয়ায়াঃ. দ্বিতীয়ায়াঃ ্বিতীয়ায়াম্ 
শব্দের ছিতীয়ন্যৈ ছিতীয়ন্তাঃ. দ্বিতীষ্তাঃ দ্বিতীয়ন্তাম্ 

ততীযায়ৈ তৃতীয়ায়।ঃ তৃতীয়ায়াঃ ভৃতীয়ায়ান্ 

রর তভীয়ন্যৈ তৃতীয়ন্তা তৃতীয়ল্াঃ তৃতীয়ন্তাম্। 
শবে 

অন্তান্ত বিভক্কিতে গত! শবের মত রূপ হয়। 

মনে রাখিব বর্ধা শদ কেবলমান্র বছবচনেই ব্যবহৃত হয়, উহার কপ লতা 

শবের বত। 

জনুলীলমী 

১। সংস্কৃতে জন্রবাঁদ কর £- 

লতাগুলি। লতা ছুইটির। লতাসমূদ্বের। কোমল লতার দ্বার]। 
শু্ধ লতাগুলি হইতে । সিংহ গহ্ষরে বাস করে। লতাগুলিতে ভ্রমরগুলি 

বমিযাছে। দুর্গার বপ চিন্তা কর। বানব শাখার অগ্রভাগে আরোহণ করে । 

লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াছে । 

২। শ্রদ্ধ করিয়া লেখ £ 

বিদ্যা ছুর্লভঃ। ক্ষীণঃ বালিকা । দুর্গান্ত কপেণ জীবামি | রাম: সীত্েদ 
লহ বনং গচ্ছতি। উদ্জলং শিখাং পশ্তি। লতাৎ কুন্থমানি আহরতি ।.মূর্ণাৎ 

ভাধাৎ পতয়ঃ ভীতাঃ | শুফেদু শাখা উপবিষ্টাং বিজঙ্ষাঃ | প্রাঃ শব্যাৎ 

উত্তিষ্ঠ। আকাশে উজ্জালাগ্ তারফান্ পশ্ঠ 



৬৬ আধুনিক ব্যাকরণ কোমুদী 

আ-কারাস্ত জর] শব্দের রূপ লতা শব্দের মত। কিন্তু ও, অন্ প্রভৃতি ্বরাি 

বিভক্তি পরে থাকিলে জর। শব্দের গ্ভানে বিকল জবস্ আদেশ হয় । উহার 

রূপ বেধন্ শবের হ্যা । 

প্রথমা 

দ্বিতীয় 

তৃতীয়া 

চতুর্থা 
পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 

সথমা 

মন্বোধণ 

প্রথমা 

দ্বিতীয়া 

তৃতীয়! 

চতুর্থা 
পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 

সধমী 

সগ্বোধন 

জরা--বার্ধক্য, (018 8৪৫) 

এক বচন ছ্বিবচন 

জরা জরসৌ, জরে 

জরসম্ জরাম্ জরসৌ, জরে 
জরসা, জরয়' জরাভ্যাম, 

জরসে, জরায়ৈ জরাভ্যাম, 
জবস$, জরায়াঃ জবাভ্যাম, 

জরপত, জরায়াঃ জবলসোঠ, জরয়োঃ 

জরাঁস, জবায়ামা জরসোঃ, জরয়োঃ, 

জরে জরসৌ, জরে 

ই-_কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব 
মতি_ বুদ্ধি (10661859) 

একবচন দ্বিবচন 

মতিঃ মতী 

মতিম, মতী 

মত্য মতিভ্যাম, 

মত্যে, মতয়ে মতিভ্যাম্, 

মত্যা* মতে: মতিভ্যাম, 

মত্যাঃ, মতেঃ মত্যোঃ 

মত্যামঃ মতো মত্যোঃ 

মতে মতী 

বহুবচন 

জরসঃ, জরাঃ 

জরসঃ, জরাঃ 

জরাভিঃ 

জরাভ্যঃ 

জরাভ্যঃ 

জরসাম,, জরাণাম 
জরানু 

জরা; 

বহুবচন 

মতয়ঃ 

মতীঃ 

মতিভিঃ 

মতিভাঃ 

মতিভ্যঃ 

মতীনাম, 

মতিষু 

মতয়, 

মতি শবের লক্ষণীয় রূপ -- দ্বিতীয়া বহুবচনে - মতীঃ, চতুর্থী, পঞ্চমী, যী ও 

সপ্তমীর একবচনে ছুইটি করিয়! রূপ) একটি নদী শঙ্ষের মতো, জঅপরটি মুনি 
শব্দের মত। ক্তিন্ প্রত্যয়ান্ত যাবতীয় শব্দের রূপ মতি শবের ন্যায়। 



শধারগ ৬৪ 

বুদ্ধি, শাস্তি, স্থিতি, কৃতি, শ্রেণি, ওষধি, ধূলি, ভূমি, অঙ্গুলি, আলি, স্রততি, 
প্রপতি, রাত্রি, কীতি, সমিতি, প্রকৃতি, সরণি, নিয়তি, শ্রুতি, গতি, ছবি,. 
জাতি, তিথি, ছ্যুতি, ভক্তি, মুক্তি, মৃতি, রীতি, পীতি, বেধি, ব্যজি, স্তুতি 
প্রভৃতি শব্দের রূপ মতি শব্দের হত। 

অন্ধুবাদ 

বর্তক ভূমিতে বাস করে-_-বর্তকঃ ভূমৌ নিবসতি। 
তাহার আকৃতি দর্শনযোগ্য _ দর্শনীয়া খলু তন্ত জাতি: | 

ভক্তি হইতে জান জন্মে-_ভক্তে+ জ্ঞানং জায়তে। 

যাহার কীতি আছে সে বাচিয়া থাকে _কীতির্ধস্য স জীবতি। 
ট্ক্তি হইতে ভর্তি বড়-__শক্তেঃভক্তিঃ গরীয়সী | 

রাত্রির অন্ধকারে যাইও না রাত্রেঃ অন্ধকারে ন গচ্ছ। 

বুদ্ধি যার বল তার-_বুদ্ধিরধস্ত বলং তন । 

তিনি জাতিতে ব্রাঙ্গণ- সঃ জাত্য। ত্রাঙ্মণঃ | 

জন্ুশীলনী 
১। সস্কৃতে অন্থবাদ কর £-- 

জন্মভূমিকে নমস্কার । প্রকৃতির মধুর শোভা দর্শন কর। তাঙ্ার বুদ্ধি 

তীক্ষ। সে স্থৃতি হইতে উদ্ধার করে। তাহার ভীতির কারণ কি? তিনি 

মুক্তির জন্য তপন্তা করেন। তোমার ধর্মে মতি হউক । রাজি অতীত হুইলে 
তাহারা চলিয়। গেল। 

২। শুদ্ধ করিয়! লেখ 2-- 

তন্ত গভীরঃ ভক্তিঃ। ভক্তিনা বিনা দেবতাং নজানস্তি। কারনে ভূমিঘু 
বীন্ধানি নরোহস্তে। নিপুণেন বুিনা ভূমে বসন্তি নরাং। এবং শুলন বৃধিপ্ 

নগোচরঃ | গ্ভীরে বাজে কে গচ্ছত্তি? ভজতিনা হবেঃ প্রীতিং লততে মনুস্তঃ | 
দুট়ে ভকৌ বিদ্যমান কা ভীতিঃ? 



৬৮ আঁধুনিক ব্যাকরণ কৌমু্ী 

ঈ-কার্াস্-স্ত্রীলিঙ্গ শক 
দি নদী (16) 

একবচন দ্বিবচন বন্ছবচন 

প্রথমা নদী নছ্যো নভ্যঃ 
দ্বিতীষা নীম, নদ্যো নর্দীঃ 

ভৃতীষা না নদীভ্যাম, নদীভিঃ 

চতৃখা নট নদীভ্যাম, নদীভ্যঃ 
পঞ্চমী নগ্যাঃ নদীভ্যাম. নদীভ)ঃ 

যষ্ঠী নগ্যাঃ নগ্যোঃ নদীনাম, 
সপ্তমী ন্যাম, নগ্যোঃ নদীষু 
সম্বোধন নদি নস্যো নাঃ | 

লক্ষণীয় ৰপ-- ১মা ১বচন নদী, ২য় নছু-নদীঃ) ৭মী ১বঃপগ্ঘ্রু 
জী, হী, 'ভী, ধাঁ, স্ত্রী প্রভৃতি ভিন্ন যাবতীয় ঈ-কারাস্ত স্ত্রীলি্গ শব্দের ৰপ 

নদী শবেব মত। লক্ষ্মী শের বপ নদী শবন্দেব মত, কেবল প্রথমার একবচনে 

লক্ষ্মী: এইবপ বিসগঁযুক্ত পদ হ্য। অন্ঠান্ত বিভক্তিতে নদী শব্দের মত। 
অবী, তবী, তন্ত্রী শব্দেব রূপ লক্ষ্মী শব্দেখ মত। 

মঞ্জবী, লেখনী, বাণী, বীথী, অটবী, কদপী, শ্রেণী, নগবী, মহ্থী, যামিনী, 

পৃথিবাঁ, পুবী, প্বী, শববী, আবলী, ওষধী, অঙ্কুলী ইত্যাদি যাবতীর ঈ-কারাস্ত 
স্রীলিঙ্গ শব্দেব বপ নর্দী শব্দেব মত। 

শ্ী_লঙগদী, সৌন্দর্য 
(3099658 01 10708786, 6 ) 

একবচন' দ্বিচন বহুবচন 

প্রথমা শী শ্রিয়ে শিয়্ঃ 
দ্বিতীয়া শরিয়ম্ শ্রিয়ৌ তরিয়ঃ 
তৃতীয়া ত্িয়া ্রীভ্যাম্ গ্রীভিঃ 
চতুর্থী পরিয়ে, শ্রিয়ে  আ্রীভ্যাম, গ্ীত্যঃ 



শবরূপ 

একবচন ছিবচন 

পঞ্চমী শ্রিরাঃ, শ্রিয়ঃ. জ্রীভ্যাম, 

ষষ্ঠী শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ শ্রিয়োঃ 

সুমী শ্রিয়াম, শ্রিয়ি প্রিয়োঃ 

সম্বোধন ঞীঃ শ্রিয়ো 

ঙ৬ঃ 

বহুবচন 

শ্রীভ্যঃ 

প্রিয়াম্, জীগাম, 

যু 
শরিরঃ 

হী, ধী, ভী, শব্দের রূপ শ্রী শব্ের তুল্য । লক্ষ্য করিবে শ্রী শব্দের পরে 
ষখনই "য় বসিয়াছে তখনই শ্রি (তুন্ব ই-কাবান্ত) হইয়াছে (শ্রিয়োৌ, 

শ্রিয়ঃ)। অন্তত্র শ্রী (ঈ-কারান্ত ) হইয়াছে (্রভ্যাম, পাম কিন্ত শ্রিয়াম )। 
জী শবের লক্ষণীয় বপ--১ম] ১ বঞঃ (বিসর্গযুক্ত ), ২য়া বন্ধ শ্রিয়ঃ যষ্ঠী 

€হু শ্রিয়াম, শ্রীণাম, "মী ১ ব শ্রিয়াধ, শ্রিয়ি। সঙ্বোধনে প্রীঃ (বিসর্গ যুক্ত )। 

জী শব্দের রূপ স্থধী শবের ম৩ কেবল ৪থাঁ, €মী, যী ও ৭যীর একবচনে 

যার শিয়ৈ, শ্রিয়াঃ, শরিয়া: আয়াম অতিরিক্ত এই রূপগুলি হয় এবং ষষ্ঠার 

বহুৰচনে জ্রীণাম. একটি অতিরিক্ত পদ হুয়। 

স্রী-_ভার্ষা, জীলোক (16, দ০7182 ) 

একবচন 

প্রথম সী 

ম্থিতীয়া স্তিয়ম স্্রীম, 

তৃতীয়! সবি 

চতুর্থা স্িয়ৈ 

পঞ্চমী সিরা: 

ষষ্ঠী স্বিয়াঃ 

সপ্তমী কিয়াম, 

সন্বোধন সি 

দ্বিবচন 

সত্িয়ৌ 

জিয়ো 

স্বীভ্যাম্, 

স্বীভ্যাম, 

স্বীভ্যাম, 
স্বিয়োঃ 

শ্রিয়োঃ 

হিয়ৌ 

বহুবচন 

স্্িয়ঃ 

বিঃ, স্ত্রী: 

স্্রীভি: 

স্্ীভ্যঃ 
স্্ীভ্যঃ 

স্বীণাম, 

মু 
স্বিয় 

লক্ষ্য করিবে স্ত্রী শব্দের বাপে যেখানেই 'য' পরে 'দাছে সৈখানেই জরি (হব 
ই-কারাস্ত ) হইয়াছে (ঝিয়ৌ। ছিয়ঃ ইত্যাদি)? কিছু যেখানে 'র' পরে নাই 
সেখানে স্ত্রী ঈ-কারান্ত হইয়াছে । (সীম, নীঃ। রীভাষ, দ্ীপামূ.ইত্যাছিং)। 
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স্বী শবের লক্ষণীয় কপ--১ম| ১ ব-স্ত্রী (বিসর্গহীন ), ২য়া ১ বশ্স্বিকম,, 

সীম ২য়] বহু-স্বিরঃ, স্ত্রীঃ, সম্বোধন ১ ব-স্ত্ি। 

বুধী, প্র ও স্ত্রী প্রভৃতি ঈ-কাবাস্ত শব্দেব ও উহ্থাদদের অন্তরূপ শব্দেব রূপে 

যখানেই য়" পরে আছে সেখানেই ঈ-কার স্থানে ই-কার হইয়াছে সুধিয়, 

শিয়ৌ, স্কিয়ৌ ইত্যাদি । ইহা মনে রাখিলে শব্দ কপে ভুল হইবার সম্ভাবন। কম 

থাকিবে । ঈ-কাবাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শপ্দেব বপেব তুলনামূলক আলোচনা 
নদী, জী এবং স্ত্রী শব 

একবচন দ্বিবচন বছখচন 

প্রথমা নদ", ভ্রীঃ, স্ত্রী নছ্যো, শ্রিয়ৌ, স্বিয়ৌ নগ্যঃ শরিয+, জ্িরঃ 
ছিতীয়]! নদীম, প্রিয়, স্বিয়ম, আ্্রীম নগ্যো, শ্রিরৌ, স্তিযৌ নদীঃ, শরিয়:, জিয়ঃ, সী: 

তীয়। নগ্যু।, শরিয়া, স্রিয় নদীভ্যাম, আীভ্যাম ১ নদীভিঃ, প্রীভিঃ, 

পন্্রীভ্যাম, ধা: 

চতুর নগ্ঘৈ, তিয়ৈ, শ্রিয়ে, ছয়ে নদীভ্যাম্, প্রীভ্যাম্, নদীভ্যঃ, শীভাঃ, 
স্ীভ্যাম স্্ীভ্য: 

পঞ্চমী নগ্ঘাঃ, রিয়া:, শিয়ঃ, স্ত্িয়াঃ নদীভ্যামূ। আ্ীভ্যাম। নদীভ্যঃ, জ্রীভ্যং, 
সত্রীভ্যাম ত্রীভ্যঃ 

যী নন্াঃ, শ্রিয়।+, শ্রিয়ঃ, স্বিয়াঃ নচ্যোঃ, শ্রিয়োঃ, স্িয়োঃ, নদীনাম, শ্রিয়াম । 

জীণাম। স্্রীণাম, 
সপ্তমী নস্ভাম, শ্রিয়ামও ভিমি। নস্ঘোঃ) শ্রিয়ো:, জিয়োঃ, নদীষু, জরীযু সু, 

& বিয়া, 

সম্বোধন নদি, শ্রীঃ, সি নৌ, শরিয়ৌ, ক্বিয়ৌ না, শ্রিয়ঃ। জয়? 
পক্ষ্য কৰিলে দেখিবে, নদী ওস্ত্রী শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গ নাই। 

কিন্ত জী শব্দের ১মার ১বচনে বিসর্গ আছে, যথা প্রীঃ | সন্বোধনে ১ম ১বচনে 

নদী ওয্ত্রী তবশ্ব হইরাছে (নদিঃন্ত্রি)। কিন্তু শী শবের সন্বোধনে সুধী শবের 
গায় বিসর্গ আছে (ঞ:)। জী এবং শ্রী শবের রূপে যেখানেই য় 

পরে আছে, সেখানেই হ্শ্ব হইয়াছে । গ্রী শবের ধাঁ, €মী, যষ্ঠী ও ৭নীর ১বচনে 

বখাজমে শ্রিষৈ, শিয়া, পরিয়াঃ। শ্রিয়াম, এই ঢারটি অতিনিক পদ ফ্। এবং 
বীর বহুধচনে জরিয়াম্ একটি অতিরিকক পদ হুয়। 
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অন্গুবাদ 
নদীগুলিকে--নদীঃ | স্্ীগণকে-হ্বিয়ত। স্ত্রী: | শ্রীসমূহকে-_শ্রিয়ঃ | 
নদীগুলির__নদীনাম,। স্ত্রী গণের -স্্রীণাম. | জীসমূহের-শ্রিয়াম, শ্রীণাম. | 

বাজ দাসীদিগকে উপহ!র দেন-_নৃপঃ দাসীভ্যঃ উপহারম, প্রষচ্ছতি। 

তাহার] নদীগুলির সৌন্দর্ধে মুগ্*--তে নদীনাম্ সৌন্দর্েণ মুধাঃ। 
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ অপেক্ষাও শরেষ্ট-_-জননী জন্সভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী | 
বাঁরবর গভীর রজনীতৈ লক্মীকে দেখিতে পাইল-_বীরবরঃ গভীরায়াং 

বজন্তাম. লক্ষ্মীম. অপশ্ঠযৎ। 

স্ীলোকগণ অলঙ্কার প্রিগ__স্ত্িয়ঃ অলঙ্কারপ্রিয়াঃ | 

স্বীলোকদিগকে দেবীর গ্থাতায় পুজা! কর] উচিত-স্তিয়ঃ দেব্য ইব পুজ্যাঃ; 
অগ্নিষিত্র পত্বীকে একটি দাসী দিলেন_-অগ্নিমিত্রঃ পত্ব্যৈ দাসীম, অযচ্ছৎ। 

চত্বীলোকদিগের লেখনী পুরুষদ্রিগকে ক্ষম! কবে না-_স্ত্রীণাং লেখন্ত£ 
পুরুষান, ন ক্ষমন্তে। 

বাণিজ্য লক্ষ্মী বাস কবে--বাণিজ্যে বসতি লক্ষমীঃ। 

লক্ষ্মী বীরগণের প্রতি প্রসন্ন__ লক্ষ্মী: বীরেষু প্রসয়া । 
যেখানে লক্ষী থাকেন সেখানে সরন্বতী থাকেন না-যজ্সর লক্ষী: বসতি ন 

তত্জ সরস্বতী | 

তারাপীড় উজ্জরিনীতে বাস করিতেন--অবসৎ তারাপীড়ঃ উজ্জয়িভ্ভাম.। 
গর থাকিতে ভয় নাই--সত্যাং শরিয়া নাস্তি ভীঃ। 

জন্গুশীনী 
১। সংস্কৃতি অনুবাদ কর ৫. 

নদী হইতে। খুষ্করিণীগুলিতে। স্ত্রীলোক ছুইজনকে | কুমারীগণকে । 
সে স্ত্রীকে অলঙ্কার দান করেন। নদীগুলি পর্বত হইতে প্রবাহিত। রষণীর 

হ্বভাব অতি মনোরম । নৃপতি নগরী হইতে বহ্গিত হুইয়! লক্জাবতী রমর্ণীগণকে 

দ্বেখিলেন। তুমি কোন শ্রেণীতে পড়? রজনী প্রভাত হইলে তাহার] চলিয়। 
গেল। জননীকে নমস্কার | স্ত্রীলোককে সকলে বিশ্বাস করে না। দেবী 

জননীর অন্থগ্রহে আমর] ভয় হইতে মুক্ত। বেগবতী নদীগুলি হইতে ভীড় । 
লক্্বী ও সরশ্বতীকে নমস্কার । ভীবণ ধিষ্ক্যাটবীতে রজনী গভীর হইল। 
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২। যোগ] বিশেষ্য বা বিশেষণের দ্বার! শূন্যস্থান পূরণ কবঃ__ 

চঞ্চল।-_কুত্রাপি চিরং ন তিষ্ঠতি। বীববরঃ গভীরায়াং- বহিগচ্ছন্তীম্ _ 

অপশ্তৎ | নারীং- অহং জানামি। যুবটৈ)-_ এতঙ প্রদত্তম, | _-রজন্তাম, 

কঃ জাগতি? দুষ্টাং_ধিক। হ্থন্দরীভিঃ--এত২ৎ ঞতম্। গভীরায়।ঃ 

-জলং শীতলম 

৩। শুদ্ধ করিয়া লেখ £_ 

বামচন্তরন্ত জননয়ঃ তিন্ত্ঃ | খাষে শ্রী প্রতিবসতি | গৌবীঃ শিবস্ত স্ত্রী: | জননীশ্য 

আদেশং পালয়। অ্রিয়ো স্ত্রিয়ৌ »ন বিশ্বসেৎ। গুগিনীনা সহ গঙ্ছ। অন্দরস্য 

নারীশ্য স্বভাখঃ সুন্দবঃ | 

উ-কারান্ত স্ত্রীলিগ শব 
ধেন--গরু (0০৮) 

একখচন দ্বিবচণ খহবচন 
প্রথম। ধেনঃ ধেন্ ধেনবঃ 
দ্বিতীয়! ধেনুম্ ধন ধেনুঃ 
তৃতীয়। ধেন্ব। ধেছুভ্যাম, ধেনভিঃ 

চতুর্থা ধেশৈ, ধেনণে ধেশ্ভ্যাম, ধে্টত্যঃ 
পঞ্চমী ধেস্বাঃ, ধেনো: ধেনুভ্যাম, ধেন্ভ্যঃ 

ষষ্ঠী ধেশ্বাঃ ধেনোঃ ধেম্বোঃ ধেন্নাম, 

সপ্তমী ধেগ্থাম, ধেনো ধেস্বোঃ ধেসুযু 
সম্বোধন ধেনো ধেনৃ ধেনবঃ 

লক্ষণীয় রূপ--৩য়। একবচন-_ধেম্ব। এবং ৪র্ধী, «মী, যী ও "মীর একখচনে 

হুইটি করিয়া রূপ, একটি সাধু শব্দের মত, অপরটি বধু শব্দের মত। 

তম, রেণুঃ চঞচু, ন্বাঘুঃ রজ্জু ইত্যাদি যাবতীয় উ-কানান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বূপ 
ধেছু শব্দের ন্যায় । 

লক্ষ্য কবিলে দেখিবে ধেনু শব্দের রূপ, দ্বিতীয়ার বন্বচন ও তৃতীয়ার একবচনে 

ভিন্ন সাধু শব্দের মভ। চতুর্ধা, পঞ্চমী; যী ও সমীর একবচনে একটি করিয়। 
অতিরিক্ত রূপ, বধ শব্দের মত 



শবরূপ ধরি 

৪ধী একবচন-_বধ্বৈ-_ধেন্বৈ ) পঞ্চমী একবচন-_বধ্বাঃ_ ধেশ্বাঃ; যী 
একবচন-_বধবাঃ-_ধেন্বাঃ, সপ্তমী একবচন--বধবাম্--ধেম্বাম্। 

উ-কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 
বধূ--পড়ী দে, 018, ল0া৪0 ) 

একবচন . ছ্বিবচন বহুৰচন 

প্রথম। বধঃ বধেবী বধ্বঃ 
দ্বিতীয় বধূম বধেবী বধঃ 

তৃতীয়া বধব। বধৃভ্যাম্ বধূভিঃ 
চতুরখাঁ বধ বধৃভ্যাম্ বধৃভ)ঃ 
পঞ্চমী বধ্বাঃ বধূভ্যাম বধৃভ্যঃ 
ষষ্ঠী বধ্বাঃ বধ্রোঃ বধূনামূ 

রী বধ্বাম্ বধ্বোঃ বধৃষু 

সম্বোধন বধু বধেবী বধৰঃ 

লক্ষণীয় রূপ--১ম1 একবচনে-বধূুঃ, ওয়া একধচনে-বধ্বা, সঞ্চমী একবচনে 
_বধ্বাম্। 

জ, ভু, স্থত্র প্রস্ৃতি শব্দ ভিন্ন যাবতীয় উ-কারান্ত স্্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ বধূ 
শন্দের মত। 

বধূ শব্দের অনুরূপ শব্দ, যথা-চমূ, চঞ্চ, তনু, পুনভূণ প্রশ্থ, বীর ইত্যাদি। 

প্রথমা 

স্থিতীয়। 

চতুর্থা 
পঞ্চমী 
যঠী 
সঞ্ধমী 
সন্বোধন 

ভূ- পৃথিবী (78) 
একবচন 

ড্ঃ 

তুবম্ 
ভৃবা 
তৃবৈ, ভূবে 
ভুবাঃ ভুবঃ 
ভূবাঞ ভব 

তুবাম্, তৃবি 
ডঃ 

দ্বিব্ছন 

ভুবো 
ভূবো 

ভূভ্যাম্ 

ভূভ্যাম্ 

উভ্যাম্ 
ভুবোঃ 

ভূুবোঃ 

ভ 

বন্ছবচন 
ভুবঃ 
ভূবঃ 

ভূভিঃ 

ভ্ভ্যঃ 

ভূভ্যঃ 

ভুবাম: ছুনাম 
১৬ 
ভুবঃ 



৭৪ আধুনিক ব্যাকারণ কৌমুদরী 

ভূ শবের লক্ষণীয় রূপ--প্রথমার একবচনে ভূঃ, চতুর্থার একবচনে--ভুবৈ, ভবে ) 
পঞ্চমী ও ষগীর একবচনে--ভুবাঃ, ভুবঃ, যষ্ঠীর বছবচনে-_ভূবাম্_ ভূনাম্। সগ্তমীর 
একবচনে -__তূবাম্ ভূবি ও সন্বোধনের একবচনে-_ভূঃ। 

লক্ষ্য করিবে, ভূ শব্দের কপে যেখানেই “ব' পরে আছে সেখানেই ড় (হ্স্থ 
উ-কারাস্ত ) হইয়াছে । জর ও সুত্র শব্ের রূপ ভূ শব্দের মত। কেবল সুত্র শবোর 

সম্বোধনের একবচনে স্ক্রু এই পদও দেখা! যায়। 

জঙ্গুবাদ 

পে বারা ধেম্বা। ধের জন্য__ধেশ্ৈত ধেনবে | বধ দ্বারা-বধবা। 

বধূর জন্ত -বধৈব। পৃথিবী ছ্বার1-তূবা। পৃথিবীর জন্ত _ ভূবৈ, ভূবে। 
ধেন্গুর ছুষ্ধ পুষ্টিকর _ (ধেন্বাঃ) ধেনোঃ ছুদ্ধং পুষ্টিকরম। ধেনুকে নমস্কার _ 

(ধেশ্ৈ) ধেনবে নমঃ | ধে্ু হইতে দুগ্ধ হয - ধেনোঃ ( ধেন্বাঃ ) দুগ্ধং জায়টেে। 
ধেনুগুলির সেবা কর! উচিত _ধেনৃনাং সেবা কর্তব্য] | বধৃদিগকে উপহার দাও -_ 

বধৃভ্যঃ উপহারং প্রষচ্ছ। বধূগণ জলেব জন্য নদীতে যায়-বধ্বঃ জলায় নদীং 
যাস্তি। যে গরু দুধ দেয় না তাহাকে দিয়! কি হইবে-_ কিং তয়] ক্রিয়তে ধেঘ্বা 

যা ন ছুগ্ধদ1। মাত পুত্রবধূকে নেহু করেন- মাত! পুল্রবধ্বাং ন্িহৃতি। রাজা 

পৃথিবীর ভার বহন করেন-্-নৃপঃ ভূবঃ ভারং বহুতি। পৃথিবীতে কেহ নিজের 

দোষ দেখে না-তভুবি কোংপি শ্বদোষং ন পশ্ঠতি। পাখী চঞ্চ, বার! আহার 

করে-_বিহঙ্গঃ চ্চ1 খাদতি। 

অনুলীলনী 

১। সংস্কতে অন্তবাদ কর £-_ 
ধেছুটিকে যাল দাও) ধেঙ্গুর ছুপ্ধ পুষ্টিকর; গোপবধূগণ ধেস্ছগুলি 

হইতে দুগ্ধ পায়; বধৃগণ ধেহুগুলি লইয়া! আসিতেছে ; হোমধেছ পৃথিবী হইতে 
পাতালে গিয়াছে ; হাক্কা (লঘু) রেছ্গুলি উপরে উঠিতেছে; ভাবী (গুরু) 

শিলায় উপবেশন করিলাম ; সকলে দেহের ( তচ্ছ ) সৌন্দর্ধ্য ইচ্ছা করে ; বধৃগণ 
সরযূ নদী হইতে জল জানে) মূর্থগণ পৃথিবীর (ভূ) ভার $ পৃথিবীতে কেহ 
নিজেকে কৃৎসিত মনে করে না। 



শবারপ ৭৫ 

২। গুদ্ধ করিয়া লেখ :-_ 

ধেস্টন্ পালয়তি গোপাল: 7 কিং ত্বয়া ক্রিয়তে ধেসুন। ; বধুনা সন ষাঁতি 

পতি: , ডুবঃ নৃপতিঃ ভূং পালয়তি; বধূন্ত গুণেন তুষ্টাঃ পরিজনাঃ 7 তত্তনা স্থিত 

ন চিতেন; তশ্য তন কুশ|; বিহঙ্ষা: চঞ্চনা খাচ্যম, আহরস্তি) বধূ ধেস্টন্ 
,পালয়তি ২ 

খ-কারাস্ত স্ত্রীলি্গ শক 
দাড় সি (7706) ) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা মাতা মাতরো মাতরঃ 
দ্বিতীয়া মাতরম যাতবো মাত্ঃ 
ভীয়া মাত্রা মাতৃভ্যাম্ মাতৃভি: 

চতুর্থ মাত্র মাতৃভ্যাম্ মাতৃভ্যঃ 
পঞ্চমী মাতৃঃ মাতৃভ্যাম, মাতৃভ্যঃ 

ষ্ঠ মাতঃ মাত্রোঃ মাতংণাম্ 
সধমী মাতরি মাত্রোঃ মাতৃষু 

সম্বোধন যাতঃ মাতরৌ » যাতরঃ 

মাতৃশব্দের লক্ষণীয় রূপ :-_প্রথম! ও দ্বিতীয়া দ্বিবচনে-_মাতরো, প্রথমা 
বনুবচনে-_-মাতরঃ, দ্বিতীয়ার বুবচনে--মাতং$, যণ্ভীর বনুবচনে-_-মাতপাম.। 

লক্ষ্য করিলে দেখিবে মাতৃ শব্দের রগ ভ্রাতু শবের মত কেবল ছিতীয়ার 

বহুবচনে “মাত: এই পদ হয়। 
“্বস্থ' ভিন্ন দুহিতৃ, ননান্দ, যাতৃ-- প্রভৃতি খ-কারাস্ত স্ত্রীলিক্গ শব্দের রূপ মাতৃ 

শবের মত।' স্বস্থ শব্দের রূপ দাতৃ শব্দের মত। কেবল ছিতীয়ার বহুবচনে 
ন্থস,ঃ এই পদ হয়। 

'খ-কারাস্ত স্্ীলি্ক শব্দের ছিতীয়ার বহুবচনে সর্বত্র (দীর্ঘ) ক ও বিসর্গ আছে 
মাত,:, ছুহিত্ঃ) যাত,ঃ, ননাদ্দ, ও শ্বস্থ্:| এবং সঙ্োধনে খ-কারাস্ত পুংলিক ও 
স্রীলিঙ্গ শবে (2) বিসরগযুক পদ হয--দাতঃ। ভাত, পিতঃ মাত? বাঃ, 
সবল | 



৭৬ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

পুংলিঙ্গ খ-কাবাস্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' কার যুক্ত হুইয়! নেতৃ-_নেক্জী, কর্তু-_ 

ক্র প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হয়। উহাদের রূপ স্ত্রীলিঙ্গ নদী শব্দের মত। 

অন্গুবাদ 

তুমিই মাতা এবং তুষিই পিতা-_ত্বমেৰ মাতা চ পিতা ত্বমেব। 
এই শিশুটি মাত] কর্তৃক পরিত্যক্ত--মাত্রা পরিত্যককঃ অয়ং শিশু | 

মাতাকে নমস্কার__মাত্রে নমঃ| মাতাকে পূজা করি-বন্দে মাত্রম্ | 

ম] মরিয়া] গেলে বাবা রক্ষা! করেন-_মাতরি মতায়াম, পিতা গক্ষতি | 

ভূমি অপেক্ষা মাতা গরীয়সি__ভূমেগরীয়সী মাত] । 

জন্গুশীলনী 

১। সংস্কৃতি অনুবাদ কর £-_ 

কাণ্তিকেয় মাতৃগণকে পুজ। করেন; শিব হিমালয়ের কন্যাকে 
ছেহিতা) গ্রহণ করেন) গ্রামের কন্ঠাগণ ( দুহিতা1 ) শিবের আরাধনা করেন ; 
মাতার মৃত্যু হইলে পিতা কন্তার সহিত (দুহিত! ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল ; 
বধূ ননদের ব্যবহার সহ করিতে পারে না; মাতার জন্য ভ্রাতার শোক অসহ্থ; 

পিতামাতাকে ভক্তি করিবে ; পিতামাতার বাধ্য থাকিবে (বশে ভব); 

সে ভগিনীর (স্বস্থ) পতিকে ভালবাসে । 

২। অগুদ্ধ সংশোধন কব 

মাতাঁরং প্রতি ভক্তি কর্তব্যা; পিতা দুহিতৃন আদিশতি ; মাতায়াং 

সৃতায়াং ভাতা স্বহ্থন্ পালয়তি ; স স্বহ্থণা সহ গৃহম, আগচ্ছতি ; জায়া ননদেন 

সহ কলহং করোতি; স দুহিতাৎ বার্ডাং লভতে ; দরিভ্রন্ত দুহিতায়াঃ বিবাহ: 

কষ্টসাধ্যঃ; মাধব: দুহিতায়াং ন স্গিহাতি; জনক: দুহিতারম, রামায় অযচ্ছৎ; 
চন্দ্রাপীড়ঃ মাতৃন, প্রণমতি। 



ধ-কারাস্ত শকের তুলনামূলক আলোচনা 
দাড় ও স্বস্থ এবং ভ্রাতু ও মাত শব 

ধ-কারান্ত স্ত্রীলিক্গ শব্দের ছ্বিতীয়ার বহুবচনে-স্বত্থ':। মাত: ও খ-কাবান্ 
পুংলিঙ্গ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে-__দাতন্, ভ্রাতুন্ হ্য়। 

১ম। 

ত্য 

৩য়া 

গর্থা 

«মী 

ৰগ্ী 

মী 

একবচন 

দাতা, স্বশা, ভ্রাতা, 

মাতা ' 

দাতারম্, স্বসারমূ 

প্রাতরম্, মাতরম্, 

াত্রা, খরন্্া, ভ্রাতা, 

মাত্রা 

দাজে, সবলে, ভ্রাত্রে। 

মাত্রে 

দাতুঃ, স্বনথঃ) ভ্রাতুঃ, 

মাত: 

দাতুঃ) স্বস্থ:, ভাতুঃঃ 

মাতুঃ, 

দাতরি, ম্বসরিঃ 

ভ্রাতরি, মাতরি 

সম্বোধন দাত+, হবসঃ, ভ্রাত, 

মাতঃ 

দ্ববচন 

দাতারৌ, স্বসারো, 

ভ্রাতরৌ, মা তরো 

ধাতৃভ্যাম্, স্বস্থভ্যাম্ 

দ্রাভৃভ্যাম ও মাতৃভ্যাম 

দাতৃভ্যাম, শ্বন্থভ্যাম্ 

প্রাতৃভ্যামও মাতৃভ্যাম, 

ধাতৃভ্যাম, শ্বস্থভ্যাম্ 

ভ্রাতৃভ্যাম» মাতৃভ্যাম, 

দাতৃভ্যামও স্বস্ভ্যাম্ 

ভ্রাতৃভ্যাম, মাতৃভ্যাম, 

দাতো$, স্লো, 

ভ্রাত্রোঃ, মাত্র? 
দাত্রো+ স্বক্্োঃ 
ভাজোঠ মাতোঃ 

ধাতারৌ, স্বসারো, 
ভ্রাতরৌ, মাতরো 

পরে বিস্গ-দাতন ব্বস$। ভ্রাতঃ, মাতঃ। 

বহুবচন 

দাতার*, শ্বসারঃ, 

অ্রাতর, মাতর:ঃ 

দাতন্, স্বত্ঃ, 

হ্রাতংন্। মাতঃ 

ধ[তুভিঃ, প্বস্থভিঃ, 

ভ্রাতৃভিঃ, মাতৃভিঃ 

দাতৃভ্যঃ, স্বন্থভ্যঃ 

শ্রাতৃভ্যঃ মাতৃভ্যঃ 

দাতভ্য* স্বহছভযঃ, 

ভ্রাতৃভ্য*» মাতৃভ্যঃ 

দাত্নাম, স্বতণাম, 
ভ্রাতনামও মাতণাম 

দাতৃযু, স্বস্যযু, 

রাত মাতৃ 
দাতার*, স্বসারঃ, 

ভ্রাতরঃ মাতরঃ 

খ-কারাস্ত গুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিক্গ শবের সঙ্বোধনের একবচনে সর্বন্্ অ-কারের 

প্রথমার একৰচন নর্বজ কা-কারাক-্দাতা, শ্বস॥ ভ্রাতা) হাতা । 



ও আধুনিক ব্যাকরণ কৌধুরদী 

প্রথমার ছ্বিবচন ও বহুখঠনে, দ্বিতীয়াব একবচন ও দ্বিবচনে-_দাত্ ও শব 

শব্ে--দাতারৌ, ধাতারঃ) দাতানমত দাতাবৌ, স্বসারৌ, স্বসারঃ, স্বসারম, 

্বসারৌ এবং ভ্রাত ও মাতৃ শব্দে-ভ্রাতবৌ, মাতরৌ, ভ্রাভর£, মাতবঃ | ভ্রাতরম, 

মাতরম,, ভ্রাতপৌ, মাঙবো | 

স্বরাস্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, 
অ-কারাস্ত ক্লীবলিজ শব্দ কহ, কল ( [1811 ) 

একবচশ দ্বিচণ বহুখন 

প্রথম। ফগম, ফ্পে ফলাণি 

দ্বিতীয়া ফলম, ফলে ধ্লাশি 

তৃতীয় ফলেন ফ্লাত্যাম, ফলৈঃ 

চতুথী ফপায় ফলাভ্যাম, ফলেভ)ঃ 

পঞ্চমী ফলাৎ ফলাভ্যাম্ ফলেভ/: 

যী ফলন্য ফলয়োঃ ধ্লানাম 

সপ্তমী ফলে ফ্লয়োঃ ফলেধু 
সম্বোধন ফল ফলে ফলানি 

অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ, প্রথম! ও দ্বিতীয়! ভিন্ন সবত্র অ-কারাস্ত 

পুংলিক্গ শব্দের হ্যায় । 
অজর, শীর্ষ, হৃদয়, উদক, অন্য শব্খ ভিন্ন সমস্ত অ-কারান্ত বীবলিক্ষ শবের 

রূপ ফল শক্ের মত। 

অ-কারাস্ত ব্লীবলিক্গ শব্দ--জলঃ বন, কানন, ধন, তৃণ, পুষ্প, কমল, মূল, পঙ্জ, 

পাত্র, কুন, উষ্ভান, তোয়, বিপিন, গৃহ, ভবন, কুশল, ইন্দ্রিয়, সৌন্দর্ধ, মুখ, বর্ষ, 
জান, বল, কুটীর, গমন; ভোজন, পান, মাংস, শস্য, কুল, ছত্রঃ চিহ, দিন, খন্কল, 

খণ, আসন, অঙ্গ, অন্ন, উদর, খাস্ঠ, ক্ষেত্র, গীত, বিত্ত, অরপ্য, বসন, 

ভূষণ, মস্তক, রূপ, মিত্র, বস্ত্র, পাপ, পুণ্য, পুন্তক*নগর, যুদ্ধ, রাজ্য, বচন, 
শাস্ত্র, শীল, সঙ্গীত, হাস্য, শয়ন, গমন, ভোজন, প্রভৃতি এবং ল্যুট বা 
অনট, প্রত্যয়াস্ত শব্দ; নেতৃত্ব, গুরুত্ব, ওদার্য, শোর্ষ, ধেধ, আন্র, বদন, 

্বণ্। রোপ্য, হুধ, দুঃখ, চিত্ত প্রভৃতি শবের রূপ কল শব্দের মত। 



শিধারপ থঃ 

মিত্র শব বন্ধু অর্থে র্লীবলিঙ্গ, কিন্তু স্ুর্ধ অর্থে পুংলিঙ্গ | মিজ্রম_বন্ধুঃ; 
মিত্রঃ_ হূর্ঘঃ। এইবপ আত্ম প্রভৃতি শব, ফল অর্থে ক্লীবলিঙ্গ, বৃষ্ধ অর্থে পুংলিঙ্গ, 

যথা-_আতম্ম.-আমুফলম। আম: আঘবুক্ষঃ |  কদগ্বম-- কদন্বপুম্পম। 
কদম্ব:_-কদম্ববৃক্ষঃ। পনসম.-_কাঠাল। পনসঃ-কাঠালগাছ। 

অনুবাদ 

দুইটি ফল আন-_-ফলে আনয়। পাকা ফলগুলি_-পক্কানি ফলানি। পাত্রটি 
ভাঙ্গা__পাত্রম ভগ্রম। মনোহর ফুলগুলি দেখ--ষনোহরাণি পুষ্পাণি পশ্য। 

ধন বিনা স্থথ নাই--ধনং বিন। স্বখং নাস্তি। শিবির তিনটি নয়ন--শিবশ্য ত্তরীণি 

নেত্রাণি। বাগানে কুক্কম ফুটিল-_উদ্চ!নে কুম্বমানি প্রস্ফ্টিতানি। লাল 

পদ্মফুল গুলি সরোবরের সৌন্দর্ষ__রক্কানি পল্মানি সবোবরশ্য সৌন্দর্ষম | মাঠে 

মল তূণসমূহ জন্মে-ক্ষেত্রে শ্বামলানি তৃণানি জারস্তে। 

অনুশীলনী 
১। সংস্কৃতি অন্গবাদ কর *-- 

দুইটি ফল দাও। কাপড়গুলি নাও। ভাত খাও। খণ করিয়া খ্বত পান 

করিবে । কালিদাসের কাব্যগুলি অতি মনোহর । প্রভু ভৃত্যের কৃশল জিজ্ঞাস! 

করেন। ,ছুঃসময়ে প্রকৃত মিত্রগণের গ্রয়োজন। কর্কশ বাক্যসমূহ সকলকে পীড়া 
দেয়। বিদ্যা না থাকিলে বিত্বপমূহ নিক্ষল। যদি বিদ্যা ইচ্ছা কর, তবে স্থুখ 

পরিত্যাগ কর। যদি সুখ ইচ্ছা কর, তবে বিষ্া! পরিত্যাগ কর। নৃপ চোরের 

কাহিনীগুলি (বৃত্ত ) শুনিলেন। স্ুন্দরলোকের কিই ন! ভূষণ হয়। অল্প হইতে 

শরীরে বল জন্মে। ইন্ত্িযগুলিকে নিজের বশীভূত কর। 

২। শুদ্ধ করির। 'লেখ £-- 

মধুরঃ জলঃ | পক্কাঃ ফলাঃ। পক্কান্ আতান্ মম, দেছি। যনোহ্রান্ 

পুষ্পান্ পস্ত | ভয়েন ব্যাক্লঃ মে চিত্তম,। বৃক্গেঃ প্রচ্বাঃ আমা; বিভ্তে। 
শন্ান্ আহ্রত্ি কর্ষকাঃ। উদ্ভানঃ পুশ্পৈঃ শোভিতঃ। 



৮ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমৃদী 

হ-কারাস্ত-ক্লাবালঙ্গ শব 

ররি- জল (ভা৪৫) 

একবচন ছ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! বারি বারিণী বারীণি 

ছিতীয়া বাঁবি বাবিণী বাবীণি 

তৃতীয় বারিণ। বাবিভ্যাম, বারিভিঃ 

চতুর বারিণে বাবিভ্যাম বাবিভ্যঃ 

পঞ্চমী বারিণঃ বারিভ্যাম্ বারিভ্যঃ 

ষ্ঠ বারিণঃ বারিণোঃ বারীণাম 

সপ্ুমী বারিণি বারিণোঃ বারিধু 
সঙ্থোধন বারি, বাবে বারিণী বারীনি 

লক্ষণীয় বপ-_ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিচন এবং বহুবচন-_লক্ষ্য কারবে 
ছ্বিকচনে আগে ত্রন্ব, পরে দীর্ঘ | বনতবচনে আগে দীর্ঘ, পরে তুম্ব। 

ছিবচন-বারিণী ; খনবচন-বারীণি। মনে বাখিবে প্রথমা ও ছ্বিতীয়াব 

ছিবচনে হম্ব দীর্ঘ এবং বন্তবচনে দীর্ঘ হুন্ব। 

অক্ষি, অস্থি, দধি, সক্ৃথি শব্দ ভিন্ন যাবতীয ই-কারাস্ত ক্লীবলিঞ্গ বিশেষ শব্দ 

বারিশব্দের মত। 

ই-কারাস্ত ্লীবলিঙ্গ বিশেষণ শবের রূপ বারি শব্দের মত। কিন্তু ৪র্ধী, ৫মী, 
৬ঠী ও ৭মীর একণচনে এবং ৬ঠী ও "মীব ছিবচনে মুনি শব্দের মত 'আর একটি 

করিয়! রূপ হয়। 

ইন্ ভাগাস্ত শব্দ যথা উপকারিন্। ধনিন্ প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্ষের বিশেষণ 

হইলে উহ্থাদের বপ বারি শব্দের মত হইবে। 

ভন্গুবাদ 

উপকারী মিত্র--উপকারি মিজ্মূ। ধনী মিত্রের শ্বারা--ধনিনা মিত্রেগ। 

ধনী মিত্র্ঘয়-_ধনিনী মিজ্ে। উপকারী মিত্রগণ-উপকারীণি মিআাণ্ি। মধুর 
জল পমৃহ _মধুরাণি বারীণি। নেত্র দুইটির জলছারা--নেত্রয়োঃ বারিণ]। 



পবর়প ৮৪ 

ধিবিধ জলের বপ--বারিণোঃ রূপে । জল হইতে আগত হম্তী-"বারিণ: 

আগত: গজ: | তাহারা জলের জন্ত হদে যাইতেছে_-তে বারিণে হইদয্ 

গচ্ছন্তি। প্রিয়খাদী মিক্কে পরিত্যাগ করিবে--প্রিয়বাদি মিজ্জম ত্যজেৎ। 

অক্ষি -চন্ডু (5৫) 

এক বচ” দ্বিবচন খহুখচন 

প্রথমা আধ অক্ষিণী অক্ষীণি 

[ছ্বতীয়' জঙ্গি অক্ষিণী অক্ষীপি 

সতীয়া অক্ষ অক্ষিভ্যাম্ অক্ষিভিঃ 

চতুথা অঙ্গে অক্ষিত্ঞাম, অক্ষিত): 

পঞ্চমী মগ্ন; অক্ষিভ্যাম, অক্ষিভ্য: 

দি অক্ষম" অক্ষোঃ অক্ষাম, 

সপ্গুমী আক্ষ, অক্ষণি অক্ষোঃ অক্ষিযু 
সঙ্গোধন আক্ষে, অক্ষি অক্ষিণী অক্ষীণি 

অস্থি, সকৃথি ও দধি শব্দের রূপ অঙ্গি শবের মত। 

লক্ষণীধ রূপ --মনে বাখিবে প্রথম। ও দ্বিতীয়াব দিবচনে বারি শখের স্টার 
আগে হৃশ্খ পরে দা্ঘ ও খচবচনে আগে দীর্ঘ পরে হস্ব এবং সঞ্ধমীর একবচনে 

অক্ষি। এক্ষণ--দ্ুইটি কপ হয়| যীর বছবচনে-_অক্ষাম. | 

অনুযাদ 

চক্ষু দুইটি নিমীলিত_-অক্ষিণী নিমীলিতে | মানুষ চক্র ঘ্ধারা দেখে-_নয়ঃ 

অক্ষিভ্যাম পঞ্থাতি। হরিণের চক্ষৃতে কি রূপ--মৃগস্য আক্ষি ( অক্ষণি) কীরদশমূ 
রূপম! অঞন চক্ষুর হিতকর-_অঞ্চনম্ অক্কে হিতম্। তাহার একটি চস্থ কাশা__ 
সঃ অক্কা কাণঃ | সে তাহার চক্ষুর অগোচর--স তন্ক অক্ষোঃ অবিষয়ঃ| দই 

দিয়া ভাত খায়-_-দরনা অগ্পম খাদতি। 



৮২ আধুনিক ব্যাকরণ কৌনুর্দী 

অনুশীলনী 
১। সংস্কৃতি অন্তবাদ কব £-- 

নির্মল জল । গঞ্গাব জল মনোহারী । পথিক শীতল বারি পান করে । 

জল হইতে কুমীর আপিখাছে । মেঘ বাবিসমূহ বহন কবে । সমুদ্রের জলরাশি 

লবণাক্ত । তাহা চক্র হইতে অশ্রু পডিতেছে। ক্ষতস্থান উষ্ণ জলদ্বাবা ধোৌঁত। 
নেত্র ঘুইটি শবীরের শোভা বুদ্ধি কবে । গঙ্গা! ও যমুনার জল পবিত্র । 

২। শুদ্ধ করিণা লেখ £-- ৃ 

নগ্যাঃ বাবেং প্রধলঃ বেগঃ | মেথঃ ধাবীন্ বষতি। নির্গলাং বারিং 

পিব। রাত্রৌ দধিং ন খাদেৎ। দরধিনা অন্ধ $উকে। যৃতণ্ত সিংহস্ত অস্থিণী 

কঠিনানি। তশ্ত অক্ষাণি মশোবমে | অস্থীনি স্বপে। উপকারিণং মিত্রং ন 
তাজেৎ। নৃপঃ আঅক্ষণা ন পশ্যতি কন্ত চটিব। অঙ্গষিণঃ জাতঃ বন্িঃ মধলং 

দহতি। 

উকারাস্ত ব্লীবলিঙ্গ শব্দ 
মধু মধু (107৫) ) 

একবচন ছ্বিবচণ বন্ত বচন 

প্রথম] মপু মধুণা মধান 

দ্বিতীয় মু মধুণা মধুনি 

তৃতীয় মধুণা মধুত্যাম মধুভিঃ 

চতুর মধুনে মধুত্ঠাম মধুভ্যঃ 

পঞ্চমী মধুনঃ মধৃত্যাম মধুভ্যঃ 

যঠী মধুনঃ মধুনোঃ মধুনাম 

সপ্তমী মধুনি মধুনোঃ মধুযু 

সম্বোধন মধ, মধু মধুনী মধূনি 
লক্ষণীয় কপ--প্রথম। ও দ্বিতীয়ার দ্বিচনে মধুনী, ও বছবচনে--মধূনি | 

সম্বোধনে একবচনে__মধেো, মধু-ঢইটি বপ হয়। 

বস্তু, জান্ত, দারু, অন্থু, অশ্রু, শ্বাশ্র, তালু, অলাবু প্রভৃতি উ-কারান্ত 

ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্য শবের রূপ মধু শব্দেব মত। 



পি্রীপ ৮৬ 

ক্লীবলিঙ্গ স্বাছু শব্দ বিশেষণ । ইহার চতুর্ধাঁ, পঞ্চমী, ৬গা, ও "মীর একবচনে 
এবং ভ্ঠী ও ৭মীব ছ্বিবচনে সাধু শব্দের মতে! আর একটি করিয়! ৰূপ হয়। 

সাদ - মিষ্ট, সুস্বাতু (9556৫, 88601 ) 

প্রথমা 

দ্বিতীয়া 

ভতীয়া 

»তথী 

পঞ্চমী 

মী 

পপ্ঠমী 

সন্ত্রোধন 

একবচন 

স্বাু 

স্বাতু 

স্বাণুনল। 

শ্বাদুনে, 

স্ব তৃণঃ, 

ব্বানঃ, স্বাদোঃ 

স্বাতনি, ম্বাদো 

স্বাত, স্বাদে। 

দ্বিবচন 

্বাছুণী 
স্বাছুনা 
স্বাতুভ্যাম্ 

স্বাতৃভ্যাম্ 

স্বািভ্যাম 

স্বাতুনোঃ, শ্বাদ্োঃ 

স্বাহুনে।১ স্বান্োঃ 

স্বাতনা 

শ্বাদবে 

লসাদোঃ 

বহুবচন 

্বার্দূনি 

স্বাদূনি 

স্বাহৃভিঃ 

স্বাঢুভ্যঃ 

স্বাদৃভ্যঃ 

স্বাদূনাম 

প্বাদুযু 

স্বাদূনি 

_ লক্ষণীয় বপ-_ চতুর্থী, «মী, ৬্ঠী ও *মীব একখচনের বপ। ৪র্ধা, পঞ্চমী, 

ধঠগী৪ সপ্চমীব বৈকল্পিক বপ সাধু শব্দে মত। উ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ 

শবের বপ স্বাদ শবেব মত। 

প্রথমা 

দ্বিতীয়া 
ভতীয়। 

চতুধী 
পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 

সপ্তমী 

সঙ্জোধন 

ক্লীবলিগ খ-কারান্ত শব্দ 
ধাত্_বিধাত। €076840: ) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

ধাতৃ ধাত়ণী ধাতণি 

ধাতৃ ধাতৃণী ধাতংণি 
ধাতৃণা, ধাঝ্া ধাতৃভ্যাম, ধাতৃভিঃ 

দাতৃণে, ধাত্রে ধাতৃভ্যাম, ধাতৃভ্যঃ 

ধাতৃণ? ধাতুঃ ধাত়ভ্যাম, ধাতৃভ্যঃ 

ধাতৃণঃ, ধাতুঃ ধাতৃপোঃ, ধাতোঃ ধাত,ণাষ, 

ধাতৃণি, ধাতরি ধাতপোঃ, ধাভোঃ ধাতযু 

ধাতৃ, ধাতঃ ধাতৃণী ধাত,ণি 



৮৪ শাধুনিক ব্যাকবণ কৌমুদধী 

ধাত শবের লক্ষণীয় বপ-_তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষচী ও সপ্তমীর এক- 

বচনের, যী, সধমীর দ্বিণচনের এবং সন্বোপনের একবচনেব বৈকল্পিক রূপ দাড় 

শব্দের মত। 

যাবতীয খ-কাবাগ্ত ক্লীবালঙ্গ [বশেষণ শের রূপ ধাত় শবেখ মত | 

অন্গবাদ 

পাটি মধুখ দ্রাব! পৃণ _পাত্রম, মধুন। পৃণম. | ল্রমর মধুপাশ করে- ভ্রমগঃ 

মধু পিখতি | দ্রব্যেব শৌন্দম__বস্তনঃ কপম্ | ফুপসযূহে মধুসমূই আন্মায়__ 

পুশ্পেষু মধূনি জায়ন্তে। মধু হইতে গুড স্বাত পকে--মধুনঃ গুডং পস্বাছু। ইনার 
সুন্বর বস্ত আছে-্থন্দবাণি বন্তুনি সপ্ত । রঘু স্ব হইতে ধনরাশি আহরণ 

করেন-_রুঃ স্বর্গ(ৎ ণশ্থান আহবতি। শ্বামহান] স্ীলোকটি অশ্ররাশি বিসর্জন 

ক্বিতেছে-_শ্বামিহীন' ধ। অগ্রাণি মুধ্চাত | শশ্বব বস্তসমূহের প্রতি আধব থা 
শশ্বরেধু বস্তু সাদর বাথঃ | জগয়াথেব যাও দাক ছার নিয়িত _জগনখস্ত 

মৃতিঃ দাঞ্ণা নিগিতা | অপবাদ" জান দ্বঝ নিপা ৩৩ কাবা প্াজাকে বলিল 

অপবাধ' জানা ।নপ। ঠা পম আঙ। 

অনুশীলনী 
১। সংস্কৃতি অ্বাদ কব 2-- 

আমি যতক্ষণ মঞ্চুপান কবি | মধুর সহিত ছুগ্ধ পান কর । মধুর জগ্ঠ প্রমণ পুষ্প 

হইতে পুষ্পান্তরে যায় । এই বগগুলি শুভ্র । গেধ জান্চছয় কাপিঙ্ছে। খরা 

অন্ন খাও | চঞ্ধ এ মধু স্বাদ খাছ । হৃশ্বাত ফপগুলি খাও । আম দুইটি স্স্থাদ। 

২। শ্বদ্ধী করিয়া লেখ £-- 

পবিত্রং মধুম. আনয় | * ন্বাদ্ুম 'মন্সং খাদতি। ক্রৈ বস্তবে আগচ্ছতি 
বালকঃ7 কুঠারেণ শুষ্কান্ দান ছিনত্তি। কথম অস্রুং পাতয়তি বালিকা? 

নির্মলম, অন্বুং পিবতি তৃষ্ণার্ত; | গঙ্গায়াঃ যমুনায়াশ্চ অঙ্গ. পবিজৌ 

অনুবাদ প্রণালী €২) 
১। একটি ফল, একজন মানুষ, একটি বালিকা এইরূপ এক সংখ্যা বুঝাই- 

বার জন্ত একম. ফলম্, একঃ নরঃ, একা বালিকা--এইরূপ না বলিয়া! কেবল 

একবচনের বিভক্তি ধোগ করিলে চলে, শুনিতেও ভাল মনে হয়, যথার-ফলঘ,, 

নর, বালিকা । 



শববপ ৮€ 

এইরূপ ছইটি ফল, ছুইজন লোক বা ছুইটি বালিকার সংস্কৃত অন্গবাদে 

ফলে, নরৌ, বালিকে বলিলেই চলে । বনু বুঝাইলে কেবল বহুবচনের প্রয়োগ 

করিলে চলে, ফলানি, নরাঃ, বালিকাঃ ইত্যাদি । 

২। ইংরেজীতে 100502215 ৪:7016 ')) যে স্থলে অনির্দিষ্ট একটিকে বুঝায় 

সেস্থলে সংস্কতে কিম শব্দের সহিত চিৎ যোগ করিয়া ব্যবহার কর] হুয়। 

যথ।-_কিঞ্চিৎ ফলম,, কশ্চিৎ নবঃ, কাচিং বালিক। ইতাদি। অগ্ত বিভক্তিতেও 

এইরূপ “কনচিৎ ফলেন, কশ্মৈচিৎ নবায়, কণ্তৈচিৎ বালিকা য়ৈ ইত্যাধি | 

৩। টা, টি, খান1, খানি খাকিলেও একবচন ব্যবহার করিলে চলে, শা 

ণালকটি বলিল -খালকঃ বর্রতি । খইখানা দাও-_পুস্তকং দেহি ইত্যাদি / 

৪1 ইংরেজীতে যেখানে পা এই ৭৫মি6 ৪:০০1৩-এর ব্যবহার আছে 
অগৎ নিদিষ্ট একটিকে বুঝায় .সখানে সংস্কতে ৩২৯ অদস্ ব। ইদম শব্দের 

রা করিতে ভখ | সেখানে"'য পদার্থ বুঝার তাহার লিঙ্গ, ষচন ও বিভক্তি 

অনগসারে ৩৬, অর্দস্ বা ইদম শব্দের ব্যণহার করিতে ভয়, যথা_-তৎ পুস্তকম,। 

ইদং পুস্তকং, তস্ত পুস্তকণ্ঠ, পঃ বালক, অবং বালকঃ, অন্ত বালকস্য, অসৌ 

খালা, ইয়ম বালা, তণ্যাঃ বালায়াঃ ইত্যাদি । 

৫ | পুবেই বল। হইয়াছে খিশেষ্তের লিঙ্ক, বচন ও বিভন্বি যেরূপ হইবে 

বিশেষণেরও লিঙ্গ, বচন ৪ বিভন্তি সেইরূপ হইবে, কিন্ত যদি বিশেষ্য তইটি 

একই লিঙ্গের হুয় তখন বিশেষণেরও এ লিঙ্গ হইবে । বচন একও হইতে 

পারে আবার [বশেষ্যগুলির সমুদায় সংখ্যা যোগ করিয়াও হইতে পারে। 

যথা--বালিক। বালক: ৯ হন্দরঃ অথবা হুন্দবৌ | রামশ্চ শ্টামস্চ মূর্থঃ অথবা 
যৃর্থৌ কিন্তু পামস্ঠামৌ মৃর্খৌ এইরূপ হুইবে। 

৫ | দুইটি বিশেহী যদি ভিন্ন লিঙ্গের হয় তাহা হইলে অর্থাৎ পুংলিঙ্ক স্ত্রীলি্ক 
হইলে __মৃবগশ্চ মৃগী চ চিত্রিতৌ, বিশেষণ পুংলি্গ হইবে এবং বচন নিরূপণ করিতে 

হইবে বিশেষ্তের সংখ্যাসমি ধরিয়া -বৃক্ষশ্চ পর্বতশ্চ নগরী ০ রমণীয়াঃ, মনো- 

হারিপঃ| বিশেষ্ত পুংলিঙ্ষ এবং র্লীবলিঙগ অথবা স্্ীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিক্গ হইলে 

[বিশেষণ ব্লীবলিঙ্গ হইবে । বিশেষণেক্র বচন বিশেষের সংখ্যা সম অবলম্বন 

করিয়া হইবে, যথা -পবতঃ অরণ্যং চ দুর্গমে। লতা চ পুস্পং চ মমোরষে। 

পর্বতাশ্চ অরণ্যাদি চ চুর্গমানি। নগর্যস্চ উদ্চানানি চ মনোহবাণি। 
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৬। কোনও কোনও সময় অনেক বিশেষ্য, বিভিন্ন লিঙ্গের হইলেও বিশেষণ 

নিকটবর্তী বিশেষ্তেব 'অহবপ হষ।| যথা-বাত্রিশ্চ নক্ষত্রাণি চ মনোরমাণি, 

নক্ষত্রাণি চ রাব্রিশ্চ মনোবম।। পিতা চ মাতা চ মিত্রং চ হিতকরাণি অথব! 

হিতকরম,। 

"| বিশেষ্য পদ ঝ-যুক্ত হইলে শেষের ধিশেষা পদ অন্গুসারে বিশেষণের 

লিঙ্গ ও বচন খ্যবভার হয়, যথা__-খালিক। বালকঃ বা স্থন্পরঃ| বাশকঃ বালিক। 

বা স্ুন্দরী । নগরী গ্রামে] ৭| মনোহরঃ | পিভ| ব। মিত্রং বা ভিতকরম । মিত্রং 

বা পিতা ব! হিতকরঃ| পিঠবৌ ব| মিত্রং বা হিতকরম্। পিত। ব| মিত্রাণি ব! 

ভিকবাণি। 

৮| বিশেষ্য পদ বিভিন্ন বচনেগ হইলে বিশেষণ পদ শেষের বিশেষের 

অন্করূপ হইবে অথবা ৰিশেষ্বেব সমষ্টিব অন্রূপ হইবে । 

৯। বিশেষ্য পদ বিভিন্ন লিঙ্গের হইলে বিশেধণ পদ শেষের বির 

অনুরূপ লিঙ্গের হইবে । অথবা! পুংলিঞ্ণ, স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে বিশেবণ পুংলিঙ্ক | বিশেহ্ব 

ক্লীবলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ কিংবা ক্লাবলিঙ্ক 9 পুংলিঞ্গ হইলে বিশেনণ ক্লীবলিঙ্গ হইবে। 

বচন পুবোক্ত নিয়মে স্থির করিবে। 

ব্যঞ্তনাস্ত শব্দরূপ 

প্রচলিত ব্যগ্নণাস্থ শব্দগুলিব “শষে 5 জ, ত্, দ্, ধূ$ ন্ প্? বও রূঃ শষ. 

খা স্আছে। 

ব্যঞ্রনান্ত শবের সহিত বিভক্কি যোগ করিলে পুৎলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে রূপের 

পরিবর্তন হয় না। হ্ৃতরাং স্বরাস্ত শব্দরূপের যেরূপ পুংলিঙ্ষ স্বরাস্ত শব এবং 

সত্ীলিঙ্গ স্বরান্ত শব্দ পৃথক করিয়। দেখান হইয়াছে, ব্যঞ্জনাস্ত শব্ধরূপে সেরূপ 

পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ ব্যগ্নান্ত শব্ধ, পৃথক্ করিয়। দেখাইবার প্রয়োজন নাই। 

চ-কারাস্ত শব-_পুংলিঙ্গ- জলমুচও প্রা» প্রতাচ্* উদচ্, তির্ষচ্ প্রভৃতি । 

স্্রীলিক্গ-_.বাচ্, কচ, ত্চ্, খচ্ প্রভৃতি । 

জ-কারান্ত শব্দ-_পুংলিঙ্গ-_-বণিজ, ভিষজ, খত্িজ, মহীভূজ,,,হতভূজ, ও 

সমাজ. প্রভৃতি । স্ত্রীলিঙ্গ__ শ্রজ, রুজ, প্রভৃতি । 

ত-কারাস্ত শব--পুংলিক্গ-_ধাবৎ। ভবৎ। কুর্বৎ) গচ্ছৎঃ তিষ্টৎ, জানত শিবৎ, 
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ভবিষ্যৎ দৃস্যৎ প্রতৃতি যাবতীয় শতৃ ও স্থাত প্রত্যায়াস্ত শব্দ এবং” ভঁভৃং, মহীভূৎ, 

গরুৎ, জাগ্রৎ, শাসৎ, দদৎ, দধৎ, বিভ্রৎ প্রভৃতি এবং মহুত্, শ্রীমৎ প্রভৃতি । 

দ-কাব্ান্ত শব্দ--পুংলিঙ্গ__হুহদ্, সভাসদ্, দুহদ, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি । 
স্বীলিগ-_সম্পদ্, আপদ্ঃ বিপদ্, উপনিষদ্, পরিষদ, সংসদ্,.শগদ্ ইত্যাদি । 

ধ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ খুবই কম। স্ত্রীলিঙ্গ--বিরুধ, ক্ষুধ্, যুধ্, 

সমিধ ইত্যাদি । 

ন-কারাস্ত শব্দ রিবিধ অন, হন্ ও ইন ভাগাস্ত-_পুংলিঙ্গ রাজন্, আত্মন, 

যুবন্) শ্বন্ত মঘবন, লঘিমন্, বৃত্রহন্, গুণিন্, পথিন্, জ্ঞানিন্, তপন্থিন, পক্ষিন্ 

প্রভৃতি। 

প-পাবান্ত শব্দ _ত্রীলিঙ্গ -এমপ. |. ব-কাবাস্ত শব্দ -ন্ত্রীলিঙ্গ-_দিব। 

*খ-কাবান্ত শদ-_পুংগিন _দিশও বিশও দুশও নিশও কীদুশ। ঈদৃশও তাদুশ্। 

য-কাখান্ত শব্দ--পুংলিঙ্গ_পরদ্ধধ বিছিষ, ধ্ম-ছ্বিষ,। ভ্ত্রীলিঙ্গ__ ত্য রষ, 

তৃষ, দোষ । 
স-কারান্ত শব্দ _পুংলিঙ্গ--বধস্। বিছস্। জগ্িখস্ পুমস্ঃ লখীয়স্ এ 

গ্রীলিক্ষ-_-আশিস্ প্রভৃতি । 

চ-কারাস্ত শব্দ 
জলমুচ-- মেঘ (০1089) 

একব6শ ,ছ্িবচন বহুবচন 

প্রথম! জলমূক্ জলমুচৌ জলমুচঃ 

দ্বিতীয়া জলমুচম্ জলমুচৌ, জলমুচঃ 

তৃতীয়া জলমুচা জলমুগ-ভ্যাম্ জলমূগ.ভি 

চতুর্থা জলমুচে জলমুগ_ভ্যাম্ জলমুগ.ভ্য 

পঞ্চমী জলমুচঃ জলমুগভ্যাম্ জলম.গ.ভ্য 

যী জলমুচঃ জলমুচোঃ জলম,চাম্ 

সপ্তমী জলমুচি জলমূচোঃ জম, 

সম্বোধন জলমক্ জলম,চৌ জলম্ডঃ 
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প্রাচ, প্রত্য5, উদচ, তির্ষচ প্রভৃতি কয়েকটি শব্ধ ভিয়্ বারিমচ, পয়োম,চ 

প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ এবং বাচও ত্বচ, খচ, কচ প্রড়ৃতি সত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ 

জলমুচ শকের শ্যায়। 

ব্যঞনান্ত শব্দেব রূপে প্রথমাব একবচন, দ্বিবচন, ও ছ্িতীয়ার বন্তবচনের রূপ 

মনে খাখিয়া ঈন্ধি ৭ ণত্ব ষত্তেব নিধম প্রয়োগ কবিতে পাবিলে, শব্দরূপ মনে বাখা 

সঙ্জ হইবে। প্রথমার একখচনে যে কপ ত%ঃ উহ্াৰ সহিত শ্যাম, ভিস্ঃ ভাস 

যোগ করিবে এবং সন্থিপ নিয়মে বগের প্রথম খণস্তানে সেই বগের তৃতীয় বর্ণ 

হইবে_-জলয.কভ্যামস্ু জলম,্গভাাম,। সঞ্তম বঙবচনে আলম, -স্থ স 

জলম.ক1যু (বত্থে নিয়ম অহনসারে ) » জলমুক্ষ | 

ছ্বিতীখাৰ ণগবচনে খ রূপ তয় তাঙার বিসগ বাদ ।পয়। ( অর্থাৎ হম, ) 

কেবল বিডক্তির আকুতি যোগ করিলে জলণ.চ 1 ( উতীয়" একবচন 

জলমনচা ইত্যাদি কপ হয় (মষ্ঠীর ব€বচনে-জলম,চ +আম্- জপমন্চাম, । 

চ-কারাস্ত পুংলিজ শব্ধ__প্রাচ, - পুর্ব ( রা ) 

একখচন [ছ্বখচন বহুবচন 

প্রথমা প্রা প্রাক প্রাঞ্চঃ 

দ্বিতীয় প্রাঞ্চম্ প্রাফো প্রাচ, 

ক্ুতীয়। প্রাচা প্রাগভ্যাম্ প্রাগভিঃ 

চতথী প্রাণে প্রাগ ভ্যাম প্রাগঙ্যঃ 
পঞ্চমী প্রাচঃ পাগভ্যাম্ প্রাগ ভ্যঃ 

ষঠী প্রাচঃ প্রাচোঃ প্রাচাম্ 

সপ্তমী পাচি প্রাচোঃ প্রাক 
সম্বোধন প্রাঙড প্রাফৌ প্রাঞ্চঃ 

লক্ষ্য করিলে দেখিবে দ্বিতীয়ার খ্বঢ়ন হইতে অবশিষ্ট রূপগুয়ি জলম,্ 

বে মত। " 
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চ-কারাম্ত পুংলিজ-_প্রত্যচ পশ্চিম ( 56৪1৩ 

প্রখয' 

দ্বিতীয়া 

স্চতীয়া 

চতুর্থ 
পঞ্চম 

সী 

সধুমী 

ঈসম্বোধন 

পথমা 

দ্বিতীয় 

স্ৃতীয়। 

চতর্থা 

পঞ্চমী 

ষ্ঠ 

সঞ্চমী 

সম্বোধন 

১1 তির্ষও 

একবচন 

প্রত্যঙ 
প্রত্যঞ্চম 

প্রতীচা 

প্রতীচে 

প্রতীচ:ঃ 

পৃতীচঃ 

প্রতীচি 

প্রত্যঙ 

ছ্বিবচন 

প্রত্যঞচো 

প্রত্যঞ্ধৌ 

প্রতাগ ভ্যাম 

প্রভাগ ভাম 

প্রতাগ ভ্যাম 

প্রতীচোঃ 

প্রতীচো: 

প্রত্যঞচো 

পহুবচন 

প্রত্যঞ্চ: 

প্রতীচঃ 

প্রতাগ ডিঃ 

প্রত্যগ ভাঃ 

পঙাগ ভাঃ 

পতীচাম 

গত্যঙ্ষ 
প্রত্যঞ্চ; 

চ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ--উদচ_-_উত্তর ( [9110 ) 

'একবচন 

উদ 

উদ্ঞ্চম 

উদীচ। 

উদীচে 

উদ্দীচঃ 

উদ্দাচ: 

উদদীচি 

উদ 

দ্বিবচন 

উদকৌ 

উদ 

উদগভ্যাম 

উদগ ভ্যাম 

উদগভ্যাম 

উদীচোঃ 

উদ্দীচোঃ 

উদ 

বহুবচন 

উদ; 

উদ্দীচ: 

উদগ ভিঃ 

উদগভ্যঃ 

উদগভ)ঃ 

উদ্দীচাম্ 

উদক্ষ 
উদ: 

চ-কারাস্ত পুলি ভির্যচ _বক্রগতিজস্ত, তেরছ। - 
তির্ক * তির্যকঃ ২য়! তির্যধম্ তির্যকো তিরশ্চ; 

ওয়া তিরশ্চ| তিধগ ভ্যান তিধধগ.ভিঃ, ৪দী তিরশ্চে তিধগৃভ্যাম্ তিধগভ্যঃ 

৫মী তিরশ্চঃ তিধগ ভ্যাম্ তির্ধগভ্যঃ  যঞ্জী তিরশ্চঃ তিরশ্চোঃ তির্চাম - 
ণমী তিবশ্চি তিরশ্চোঃ, তির সম্বোধন তির্যও ভির্কোৌ তিব্র 



৯ | আধুনিক ব্য।ঝরণ কৌমুদী 

চ-কারাস্ত শ্ীলিজ শব্দ__বাচ_-বাক্য ( 90৩০০% ) 
১ম| বাক বাচৌ বাচঃ ২য়া বাচম বাচৌ বাচঃ 

ওয়া বাচা খাগভাাম খাগভিঃ ৪র্থী বাচে বাগভ্যাম বাগভ্যঃ 

৫মী বাচঃ. বাগও/াম্ বাগভাঃ যী বাচঃ বাচোঃ  বাচাম্ 

ণমী বাছি পাচোঃ বাক সম্বে। বাক বাচৌ খা; 

প্রচ, প্রভৃতি শব্দের প্রাগিঙ্গে প্রাচী, প্রতীচী প্রভৃতি হয়। উহ্বাদেপ কপ ণধা। 
শব্ের হায়। 

অনুবাদ 
মেঘের গর্জন _বা।প্রমুচাং গর্জনম্ | বাক্য দ্বার] দত্ত-_বাচ] দত্তম। ব্রাঙ্গণদেব 

বাক্যে শক্ডি-বাচি বীষ্ ব্রাঙ্ষণানাম। বাক্যের অধিপতি দেবগুরু-- বাচাম্ 
অধিপতিঃ দেবগুরঃ। চামভায় নিমিত পাত্র অপবিত্র- ত্বচ। নিগ্িতং পাত্রমপবিত্রম্ ৰা 

খবিরাই ঝক্ সমূহের সাব্বার্থ জানেন__খবয়ঃএএব খচাং সাবাথং জানস্তি। খকি 
কথ।-_কেয়ং বাকৃ। তাহার কগায় আমি সন্ধ্ট-স্তশ্ত বাচা তুষ্টোহ্হম। বাক্যের 

মহতী শক্তিঃ_বাচঃ মহতী শক্তি: | গুরুর বাক্যে বিশ্বাস কবিও--গুরোবাচি 

বিশ্বাপং কু? | মেঘসমূহে খিছ্যুৎ_-জলমুক্ষু বিদ্যুৎ পূর্বদেশীয়গণ বলেন--প্রাঞ্চঃ 

বস্তি) পশ্চমদেশীয়গণ পূবদেশীয়গণকে নিন্দা করেন-_ প্রত্যঞ্চ: প্রাচঃ নিন্দস্থি | 

তির্যক জাতির মধ্যে কুকুব উপকাপী-তিষক্ষ কুকুরঃ হিতকরঃ । 

অন্গনীলনী 
১। সংস্কতে অনুবাদ কর ৪ 

মেঘেব ঘোর গঞ্ন | বাক্যে যে শক্তি তাহা ব্রাহ্মণদের । এই বাক্যটি 

খক্ দ্বারাও সমধিত। শোকে কাতর হুইও না। পূব ও পশ্চিমের ভেদ চিরদিন 

থাকিবে । উত্তরদেশী়গণ ইহা স্বীকার করেন না। গুরুজনের বাক্যের বিচার 

করিও না। ইহ। পূর্বদেশীয়দের অভিমত । মেঘে মেঘে বিদুৎ শোভা 

পাইতেছে। ঈশ্বপের ল'ল। বাক্যের অগোচর । 

২। শুগগ করিয়া লেখ :-- 
বারিমুকঃ গর্জনম্। স গুরোঃ বাকম্ ন পালয়তি। কর্ষকা জলমুচায় 

প্রার্থয়ন্তে! জলমুচ্ হু বিদ্যুৎ শোভতে । তির্ধকহ গজঃ বিশালকায়ঃ | উদচঃ 

এবং বাস্তি। তির্যধাম্ ক্লেশং নিবারয়। কদলীত্বগেন শ্রাহ্ধীয়পান্রং নিমিতম্। 
জলমুচ্ভিঃ সহু তুলনীয়াঃ গজাঃ | 



শঙষরপ ১ 

জ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শক 
বণিজ ১্রর্ণিক ৭ 716701901 ) 

একবচন দ্বিবচন খহুখচন 

প্রথমা বণিক্ বণিজৌ বণিজঃ 

ছ্বিতীবা বণিজম বণিজৌ বণিজঃ 

তৃতীয় খণিজা ধণিগ ড্যাম ণণিগ ভিঃ 

চত্রর্থা বণিজে বণিগ ভ্যাম বণিগ ভাঃ 

পঞ্চমী বণিজঃ বণিগ.ত্যাম বণিগভ্যঃ 

ষষ্ঠা বণিজ: বণিজোঃ ধণিজাম 
সগ্রমী বণিজি বণিজো: বণিক 

সাস্োধন বণিক বণিজৌ বণিজ: 
লক্ষণীয় বূুপ--প্রথম| একব্চনে-বণিকৃ, যী বভবচনে-বণিজাম ১ সপ্গুমী 

ব্ভবচনে--বণিক্ষ। 

সমাজ, পবিবাজ, বিবাজ. ভিন্ন পুংপিঙ্গ ভিষজ, খত্বিজ এবং শ্রীলিঙ্গ অজ, 

রুজ, প্রভৃতি জ-কাখান্ত শবেব কপ খণিজ, শুব্দেব ন্যায় । 

সাজ স্তার্)ট, ( চ1110)610] ) 

একচন দ্ববচন বহুবচন 

প্রথম! সম্রাট সম্াজৌ সমাজ: 

দ্বিতীয় সত্াজমূ্ সমাজো সমাজ: 

তৃতীগ। সম্রাজ। সম্রাড্ভ্যাম্ সম্রাডডিঃ 

চতৃর্থা সম্রা্ছে সম্রাডভ্যাম্ সম্রাড্ভ্যঃ 

পঞ্চম সাজ: সমাড্ভ্যাম্ স্াড্ভ্যঃ 

ষ্ঠী সমাজ; সম্াজোঃ সমাজাম্ 

সপ্তমী সমাজ সআ্রান্জোঃ সম্রাটস্ত 

সন্বোধন সম্রাট, সম্রাজৌ সমাজ: 

লক্ষণীয় বপ-দ্বিতীয1 বহবচনে--সআজঃ, যী একবচনে--সম্রাজ:, খহুবচনে”” 

সম্াজ্াম্। সঞ্চমী বহৃধচনে---নস্তাটব্। 
পরিব্রাক, বিরাজ, প্রভৃতি খবর কপ সম্গা়, "শখের ফত ! 



৯২ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

অনুবাদ 

পপিকের কন্ঠা_ বণিজঃ কন্তা। বণিকের সহিত মাও-_বণিজা গচ্ছ। 

পপিকৃদের প্রতি সদয় রাজা-_-বশিক্ষ সদয়ঃ নুপঃ | পূর্ব ও পশ্চিমের বণিকগণ-_ 

প্রাঞ্চ প্রত্াঞ্শ্চ খণি্গ: | সম্রাটকে নমঞ্ার-_সম্বাজে নম: | পৃরবর্তী সম্্াট- 

গণের-_প্রাচাৎ সম়াজাম। সম্বাট ভিন্ন কে রক্ষা করে--সম্াজঃ অন্যঃ কঃ 

রক্ষতি? 

এত-করীাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ 
“ভুক্ত রাজা, পর্বত (80176. 100268170 ) 

একবচন দ্বিবচন পচন 

প্রথম" ভভ়ৎ ইতুতৌ উত্ভৃত; 
দ্বিতীয়া ভভৃতম ভুভৃতৌ ভভতঃ 

ততীষা দৃতৃতা হুভূদ্ভ্যাম ভতৃদ্ভিঃ 
চতৃ্থী ভূভূতে ভভদ্ভ্যাম ভূভৃদ্ভ্যঃ 

পঞ্চমী ভুত: ভৃতৃদ্ভ্যাম ডভূদ্ভা: 
যী ভূভৃত: ভূভৃতোঃ ভভূতাম 

সঙ্গী ভুভ়তি ভভূতোঃ ভূভ়ৃৎতস্ 

সঙ্গোধন ভভৃৎ উভূতৌ ভভ়ৃতঃ 

লক্ষণীয় রূপ প্রথমার একবচনে ভুঁড়ৎ, যষ্ঠী বন্ছবচনে ভুভূতাম্। 

পুলিঙ্গ মহীভ্ৎ, দিনকৎ, পরভূই, স্ত্রীলিঙ্গ সরিৎ, যোষিৎ প্রভৃতি শব্দের রূপ 

ভুভ়ৎ শব্দের গ্রায়। দর্দৎ, দ্ধ, বিভাৎ্। বিভ্রৎ্ শাসৎ প্রভৃতির রূপ ভূতৎ 

শকাবৎ | 

মনে রাখিবে যে সমস্ত পরশ্মৈপদ্দী ধাত়র লট. অস্তি বিভক্তিতে ন থাকে না 

( যখা বিভেতি, বিভীতিঃ, বিভ্যাতি, শান্তি, শিষ্ট:, শীলতি ) সেই সমস্ত ধাতুর 
উত্বর শত । অ) প্রত্যয়যোগে যে শব্দ হয়-_-বিভ্যৎ, বিভ্রৎ শাসৎ জাগ্রৎ প্রভৃতি 

উহাদের রুপ ভূতৃৎ শব্দের মত। দ্বিতীয়ার বছবচন হুইতে ষপ্ধমীর বহুবচন পর্ন 

ধাবৎ, তুভৃং, প্রীমৎ। মহৎ প্রভৃতির রূপ একই প্রকার । 



শঈবারূপ ১৩ 

ত-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব 
এত ও শ্াতু( অহ ও শ্যৎ । প্রত্যয়াস্ত শবেব রূপ একই প্রকার । 

জু প্রত্যয়াস্ত শব -ধাব -_ ধাবমান /8080808) 

একবচন ছিবচণ খহুবচন 

প্রথমা ধাবন্ ধাবপ্তো ধাবস্ত: 

ছিতীয়। ধানস্তম ধাবস্তো পাবতঃ 

তৃতীয়" ধাধত। ধাবদ্ভ্যাম ধাখদতিঃ 

চতুর্থী পাবে বাবদ৬্যাম ধাবাদভ।ঃ 

পঞ্চমী বাবওঃ বাবদ্ভ্যাম ধাবদভ্যঃ 

ধষ্ঠা বাব; ধাবতোঃ ধাবতাম, 

সঞ্গুম' : ধাবা ধাবতে . ধাবৎসু 

টিথো ধণ পাবণ 1127 পা৭%: 

দা, ধা, জাগৃ, শাস্ত তা, প্রভাত ধাত় অভাস্ত ০ংজ্ঞক। শভ্যন্ত ধাতুর 

উত্তপ শত ( অৎ্। প্রত্যয় খোগে [নম্পন্ন ৮দঙ্, দধ২। জাগ্রৎ। [বঙাৎ) শাসৎ 

প্রভৃতি কতিপগ্ শব্ধ ভিন্ন যাখতীয় শত ও শ্ততৃ( অৎ ও গং) প্রত্যয়ান্ত ভবৎ, 

গচ্ছৎ, তিষ্ঠৎ, ধ্যায়ং, পিবৎ, জান, গৃহৃৎ) ইচ্ছিৎ, পশ্যৎ, দৃত্যতৎ্। গায়ৎ। সৎ, 

কারস, যান্তাৎ প্রভৃতি শব্দের কপ ধাবৎ শব্দের গায়। দধৎ, ॥ধন্ প্রভৃতি শকের 
রূপ ভূঁভং শব্ধের তুল্য । 

অন্ধবাদ 

রাধমান মগ্বদ্বয় _ধাবস্তৌ অন্বৌ। ধাবমান মৃগগুলির _ ধাব তাম, মগাপাম.। 

গমনশীল লোকদের --গচ্ছতাম. জনানাম | বালকগণ গান করিতে করিতে আসে 
_-বালকাঃ গায়স্তঃ আগচ্ষস্তি। পাপ করিলে নরকে যায়__পাপং কুর্বন নরকং 
গচ্ছতি। 

ত-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ 
অহ নান, (06586) 

একবচন দ্বিবচন বনছধচপল 

প্রথমা মহান মহথাস্তো মহাস্তঃ 
দ্বিতীয়া মহাস্তম, মহ্ান্তো মনত: 
গন্ভান্ত বিভক্তিতে মহৎ্শব্ের রগ ধাবৎ শব্দের দত । 



১৪ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

ত-ক্)রান্ত পুৎলিঙ্গ শব্দ 
'রীমৎ শ্রীযুক্ত (8685618ি1) 

একবচন দ্বিচন বহুবচন 

প্রথমা শ্রমান লীমন্তো শীমন্তঃ 
দ্বিতায়। শমন্তম, শীমস্তো শ্রীমতঃ 

তৃতীয়া শ্রীমও। _ আমদ্ভ্যাম, . আীমদূভিঃ 

চত্তর্থা আমতে আমদ্ভ্যাম, জীমদ্ভ্যঃ 

পঞ্চমী শ্রামওঃ শীমদ্ভ্যাম, আমদ্ড্যঃ 

ধা শাম৩ঃ শ্ীমতো: শ্রীমতাম্ 

সঞ্চমা শামতি শমতো: শীমৎস 

সম্বেধন শ্রামন শমস্তো শীযন্তঃ 

লক্ষ্য কাবপে পেখিবে শ্রীম্ শব্দের কপ ধাবছ শব্দেব ম৩$ কেখণ প্রথমার 

একবচনে শ্রামান্ এইকপ ন-এর পুরে আকার কিন্তু ধাখৎ শবের প্রথমার এক+বচনে 

বাবন্,। নৃ-এব পুরে আকার আছে । মতুপ, এবং ধডুপ, (অঙ্খ এবং ধঙড ) প্রত্যন্বাস্ 

শব্দের ও ৬বং শব্দেব কপ আম শের গায়। 

অনুবাদ 
গুরু নিন্দায় কান দিলে পাপী হর-_গুরুনিন্দীস্থ কর্ণে  দদৎ পাঁপী ভবতি। 

ছুর্জন মহতেরও নিম্দ। করে _ দুর্জনঃ মহাস্তম, অপি নিন্দতি। রাজাদের ভয় 

কোথায়--ভূভৃতাং কৃতো৷ ভয়ম,। রাজ! বুদ্ধিমান খালকদিগকে বলেন--নৃপঃ 

বুদ্ধিমতঃ বালকান্ আহ। বলবান্ জন সকলের প্রিয়-_-বলবান্ জনঃ সর্বন্য 
প্রিয়ঃ| শ্রীমান্দের উৎসাহ নাই--শ্রামতাম, উৎসাঁহঃ নাস্তি। মহৎ লোকের 
সকলের মঙ্গল ইচ্ছা করে-মহাস্তঃ জনা; সবশ্ত মঙ্ষলম, ইচ্ছন্তি। বালকটি 

হাসিতে হাসিতে নাচিতেছে-_বালকঃ হসন্ নৃত্যতি। ভগবানের কৃপায় সে 

লাফল্য লাভ করিবে--ভগবতঃ কপয়! দ নাফল্যং লগ্গ্যতে । 



শবঈীরপ ৯৫ 

দকার্ান্ত-পুংলিঙ্গ শক 
"*ুঙ্বদ _মিজ । 16100 ) 

একখচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা স্থহৃৎ স্হদৌ ুহাধ: 

দ্বিতীয়া স্থহ্বদম, সুহাদো সৃহদঃ 

তৃতীয়া স্বহাদা স্হৃদ্ভযাম, হুহৃদ্ভিং 

চতুখী স্ুহৃদে নুহৃদভ্যাম ন্থহাদ ভ্যঃ 

পঞ্চমী হ্থহ্দঃ শঙদ যম সহাদতাঃ 

না হাঃ লহাদোঃ সবহাপাম, 
মগ্তমী স্কুহপি স্বহদোঃ সুহাস 

রর সভাপদ, উদ্ছিন, প্রভৃতি এবং স্ত্ীপিক্ষ সম্পদ, বিপদ, আপদ, পবিষদ, 

শবদ মুদ প্রভৃতি খন্দেব বপ স্বৃহাদ “ন্দেব মত । 

অন্_ ভাগযুস্ত পুংলিঙ্গ শব্দ 
খাছ রাজ! (80178) 

একবচণ দ্বিণচন বহুবচন 

প্রথম। বাজা বাজ।নৌ রাজানঃ 

দ্বিতীয়া বাজানম, বাজানো বাজ্ঞ: 

উতীয়া বাজ্ঞা বাজভ্যাম রাজভিঃ 

চত্রুথী রাজ বাজভ্যাম, রাজভ্যঃ 

পঞ্চমী রাজ্ঞঃ বাজভ্যাম প্লাজভ্যঃ 

যঠী বাজ; বাজ্োঃ রাজ্জাম 

সপ্তমী রাজি, রাজনি রাজোঃ রাজন 

সম্বোধন রাহ্ধন, বাজানো রাজানঃ 

মনে রাখিবে, কমধারয় ও ততপুরুধ সমাসের শেষ পদ রাক্জন হইলে শহটি 

জ-কারাস্ত রাজ হইবে এবং উচ্থার রূণ নর পন্দের মত হইবে। বথা- মহাবাজং, 

দেবরাজঃ ইত্যাদি । 
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অনুবাদ 

আমাব প্রিয় খন্থু অগ্নিমধ আপিতেছেন--মম প্রিযঃ স্হৎ অগ্লিষিজ্রঃ 

আগচ্ছর্তি | সভাসদ্গণ সকলেই ৮২ সবে সভাসধঃ সঃ | সম্পদে বন্ধুর সখ 

ও বিপদে ছুঃখ--সম্পি জপ; থম. বপধি চ দুঃখম | প্রাজাদগের ৭ গুণ 

থাকে--রাজ্ঞাং ধহব, €ণাঃ +৩০। গাজা প্রজাদিগকে রক্ষা করেন--রান্ধা 

প্রঃ বর্দত। ধ।বদ্রগণ রাজা নিকট পন চায় _পরিদ্রাঃ রাজানং ধনং যাচন্ছে | 

মগাপাজ দশরপের তিন প্রী ছিল2-মহারাজন্তা দশরথন্ডা তশ্রঃ ভাখাঃ আস্ন। 

রাজাদেখ চাবত্র দ্ুজ্জেপ- -বাজ্ঞা চারবং ছুজেয়ম। | পাজার সহিত সচিব চলে 

_পাজ। সহ সচধঃ গচ্ছাত | বাজাকে নমকাব_-রাজ্ছে শমঃ | দুর্জণ প্রবণ গৃপতি 

হইতে ভ'৬-দ্বজনঃ প্রবলাৎ রাজ; ভীতত। 

ন-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব 
"সুদ যুবা (89818 ) 

'একবচপ দ্বণচন বন্ছবচন 

প্রথমা মুখা যুখানৌ যুবানঃ 

দ্বিতীখ। যুবানম যুঝানো বুশঃ 
তৃতীয়া যুন। যুবঙাম যুবভিঃ 

চতুর্থী যুনে ুবঙ্যাম, যুবভ্যাঃ 

পঞ্চমী বন যুবভ্যাম, সুবভাঃ 
ব্রা যুনঃ যুনোঃ যুনাম, 
সপ্তমী যুনি যুনোঃ যুব 
সম্বোধন যুবন্ যুবানৌ যুবানঃ 

র্টবা_যুবন্ শবের রপে যেখানে ধর্ণাই সেখানেই যু ছইয়াছে। 

১ুপ-কুকুর (1১98) 
 একবচন দ্িবচন বহুবচন 

প্রথমা ৬ , শ্বানো শ্বানঃ 
ঘিতীয়া স্বানম ্বানৌ সন 
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একবচন দ্বিবচন বহুবচন 
তৃতীয়া শুনা খভ্যাম, শ্বভিঃ 

চতুরী শুনে শ্বভ্যাম, শ্বভ্যঃ 

পঞ্চমী স্তন: খ্বভ্যাম, শবভ্যঃ 

ষষ্ঠী গুন; শুনোঃ গুনাম, 

সগ্ধমী খনি জনোঃ শব 
সম্বোধন শন শ্বানৌ শ্বানঃ 

মধ্ঘবন্_ ইজ (078 ) 

একবচন ছ্িবচন বছবচন 
১ম।  মৃঘখা, মঘবান মঘবালৌ, মঘবস্তো মঘবানঃ, মঘবস্তঃ 

মঘোনঃ, মঘবতঃ 

মঘবভিঃ, মঘবস্তিঃ 

মঘবানৌ, মঘবন্তো 

মঘবভ্যাম্ মঘবস্ত্যাম 

চি 
২৪1 , মঘবানম্ মঘবন্থুম 

ত্যানটী মঘোনা, মঘবত| 

ওী মঘোনে, মঘবতে রঃ মঘবভ্যঃ, মঘবস্ত্যঃ 

€মী মঘোনঃ, মঘবতঃ % 

৬্ঠী ডা 2 মঘোনোঃ, মঘবতোঃ মখোনাম্, মঘবতাম্ 

মী মঘোনি, মঘবতি ্ মঘবস্থ, মঘবতন 
সম্বোধন মঘবন মঘবানৌ, মঘবস্তো মঘবানঃ, মঘবস্তঃ 

লক্ষ্য করিলে দেখিবে মঘবন্ শব্দের ছিতীয় রূপটি (মঘবং) ভীম শবের ভায়। 

ন-কারীস্ত পুংলিলগ শব্দ 
হিগর--লঘুতা (7188০ ) 

একবচন ছিবচন বহুবচন 
প্রথমা লঘিমা লঘিমানৌ লঘিমানঃ 

দ্বিতীয়া লঘিমানম্ লঘিমানৌ লঘিম্নঃ 
তৃতীয়া লঘিষ্না জঘিষভ্যাম, লঘিমভিঃ 

চতুর্থী লঘিম্নে লখিমভ্যাম, লঘিমভ্যঃ 
পঞ্চমী লঘিয়ঃ লধিমভ্যাম, লধিমত্যঃ 
যী লঘিম্ঃ - লখিয়োঃ লঘিয়াম্ 
সঞ্চমী লখিমি, লখিষনি লঘিয়োঃ লদিমন্ত 
সম্বোধন লধিমন্ লধিমানৌ লধিমামিঃ 
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পুংলিঙ্গ গরিমন্, নীলিমন মহিমন, প্রেমন্, মূর্ধন্ প্রভৃতি এবং স্ত্রীলিঙ্গ সীমন 

প্রভৃতি শব্দের রূপ লঘিমন্ শন্দেব মত্ত । 

ন-কারাস্ত (মন্ ভাগান্ত ) শক 
আ[্ন,._আত্মা, নিজ (5941) ৪611) 

একব০শ [দ্ধঝন বগুখচন 

প্রথমা শাত্মা আত্মাণৌ আত্মানঃ 

দ্বিতীয় আত্মানম্ আত্মাণো আত্মনঃ 

তৃতীয়া আত্মন। আত্মত্যাম, আত্মভিঃ 

চতুথী আত্মনে আত্মভ্যাম, আত্ম): 

পঞ্চমী আত্মন: আত্মভ্যাম, আত্মভ্য: 

ষষ্ঠী আত্মনঃ শ্াতুনোঃ আত্মনাম, 

সুমী আত্ম আত্মনোঃ আত্ম 

সম্বোধন আত্মন শাত্মানৌ আত্মানঃ 

অন্-ভাগান্ত শব্দেব অকার, ম বা বু সংযুক্ত হইলে তাহাদের রূপ আত্তান্ 

শব্েব মত হইবে । যথ।-_-অশ্ুন্, বরদ্ধন, যজন্, ছ্বিজন্মন ইত্যাদি । 

ন-কারাস্ত € ইন্-ভাগান্ত ) পুংলিঙ্গ শব 

গুণিপবান, ( 98811968 ) 

এক বচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম। গ্রণী গুণিনৌ গুণিনঃ 

দ্বিতীয় গ্ুণিনম, গুর্ণিনৌ গুণিনঃ 

ভৃতীয়া গুণিন। গুণিভ্যাম গুণিভিঃ 

চতুর্থী গুণিনে গুণিভ্যাম, গুণিভ্যঃ 

পঞ্চমী 'গুণিনঃ গুণিভ্যাম, গুপিভ্যঃ 

যী গুণিন: ওপিনোঃ গুণিনাম, 
সপ্তমী গুণিনি ওণিনোঃ গুণিযু” 
সন্থোধন গুণিন্ গুণিনৌ গুণিনঃ 
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পথিন্ প্রভৃতি শব ভিন্ন বলিন্, জঞানিন্, তপন্থিন্ মনোহারিন্, করিন্ পক্ষিন্, 

স্বামিন্, পনিন্, মন্ত্রিন। রোগিন্। বাগ্সিন্, কৃতিন্ মনীষিন্ প্রভৃতি সমুদ্ায় ইন্ 

ঙাখাত্ত শবের কপ গু।ণন্ শবের ভায় | 

লক্ষণীয় রূপ--গুণিন্ শব্দের প্রথমার একবচন ভিন্ন কোথাও ণী অর্থাৎ ঈ 

নাই | লঙ্গ্য কবিবে ৬্ঠাব ববচনে-গরণিনাম । 

পাখিদ+-গথ (808৫, চঞ্ড 

একবচন [চ্ছবচন পন্তবচন 

পথম। পন্থা; পস্থানৌ পগ্থানঃ 

দিত্রীয়। পন্ভানম, পদ্থানৌ পথঃ 

রী পথ পথিভ্যাম, পথভিঃ 

১তর্থী পথে পথিভ্যাম, পথিভ্যঃ 

পঞ্চমী? পথঃ পথিভঠাম, পথিত)ঃ 
ষষ্ঠা পথঃ পথো, পথাম, 

সপ্তমী পথি পথোঃ পথিষু 

সম্বোধন পন্ঠাঃ পদ্ভানৌ পস্ভানঃ 

লক্ষণীয় বপ-তৃত'য। এক্ধ্চন- পথা, যগ্ভী ববচন--পথাম ও সঙ্মী এক- 

বচন--পথি। 

মনে রাখিৰে পথিন্ শব সমাসের শেষপদ হইলে, উদ্ভার রূপ অ-কারাম্ম নর 
একের মত হইবে । যথারাজপথ, বনপথ। 

প-কারাস্ত ভ্ীলিজ জপ._ জল ( 51867) 

অপ. শব সর্বদা] বুন্থবগনে ব্যবহৃত হ্য়। উহার একবচন ও দ্বিবচন 

নাই। 

প্রথম। বহ--আগঃ ; দ্বিতীয়! বু--অপঃ; তৃতীয়া বহু--অষ্তিঃ; চতুথী” 

বহু - অদ্ভাঃ ; পঞ্চমী বহু-_অদ্ভ):$ যত্তী বছ--জপাম, ) সপ্তমী বহু -. অঞ্য,; 

সম্বোধন বনবচন' মাপ! 



১৪৩ আধুনিক ব্যাকরণ কৌঁমূর্দী 

ব-কারাস্ত শব 

দিব, (আীলিজ )_দ্ছর্গ (চ6৪7৩০ ) 
একবচন দ্বিবচন বহুৰচন 

প্রথমা স্মৌঃ দিবো দিবঃ 

দ্বিতীয়া দিবম্, গ্তাম্ দিবো দিবঃ 

তৃতীয়া দিখা দুঃভ্যাম, দ্যুতি; 

চতুর্থী দিবে দ্যভ্যাম দ্যুভ্যঃ 

পঞ্চমী দিবঃ দাভাম ভ্যুত্যঃ 

ষ্গী দিবঃ দিবোঃ ধিবাম 
সপ্্মী দিখি দিবোঃ ছ্যুষ 

সম্বোধন নী" দিবো দিব: 

শ-কারাস্ত স্ত্রীলি্গ শক 
দিশ-_ দিক্ ( 20176060988 ) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথম! দিক্ দিশো দিশঃ 

দ্বিতীয়া দিশম্ দিশো দিশ: 
তৃতীয় দিশা দিগ ভ্যাম্ ধিগ.ভিঃ 

চতুর্থী দিশে দিগভ্যাম্ দিগভ্যঃ 

পঞ্চমী দিশঃ দিগভ্যাম দিগভ্যঃ 

যী দিশঃ দিশোঃ দিশাম্ 
সপ্তমী দিশি দিশোঃ দক্ষ 

স্থোধন দ্দিকৃ দিশো দিশঃ 

পুংলিঙ্গ ঈদৃশ্, তাদৃশ,, ভবাদৃশ, কীদৃশ, প্রভৃতি পুংলিঙ্গ ও সদৃশ; মৃতাদৃশ, 

প্রভৃতি স্ত্রীলিক্চ শব্দের রূপ দিশ, শবের ন্যায় 

লক্ষণীয় রপ--১মা ১ব--দিকৃ, যণ্তী বব- দিশাম্, "যী বহুব--দিক্ষু। 



শন্কাপ ১৬৩ 

স-কার্ত্ত পুংলিঙ্গ শক 
(968018: ) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা বিদ্বান্ বিদ্বাংসৌ বিদ্বাংসঃ 
দ্বিতীয়া বিদ্বাংসমূ্ বিদ্বাংসৌ বিদ্ধ: 
তৃতীয়া বিদ্ুষা বিদ্বপ্ত্যাম্ বিছপ্তিঃ 

চতুর্থী বিদুষে বিদ্বত্যাম্ বিন্ত্যঃ 

পঞ্চমী বিদৃষঃ বিদ্বপ্তযাম্ বিদ্ব্ত্যঃ 

য্ঠী বিছুষঃ বিছুষোঃ বিছুষাম্ 

গ সঞ্ঠমী বিদুষি বিদ্ুষোঃ বিদ্বতন্থ 

সশ্ন বিদ্বন্ বিদ্বাংসৌ বিদ্বাংসঃ 

স-কারান্ত পুংলিঙ্গ শক 
€বহুসূক্ধিধাতা (076869) 

একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথযা বেধাঃ বেধসৌ বেধসঃ 

দ্বিতীয় বেধসম্ বেধসৌ ধেধসঃ 
তৃতীয় বেধস ধেধোভ্যাম্ বেধোভিঃ 

চতুর্থী বেধসে বেধোভ্যাম বেধোভ্যঃ 

পঞ্চমী বেধসঃ বেধোভ্যাম  , ধেধোভাঃ 

যী বেধসঃ বেধসোঃ বেধসাম্ 
সপ্তমী বেধসি . বেধসোঃ বেধঃহ্থ 

সম্বোধন বেধঃ বেধসৌ বেধসঃ 

পুধলিক্ষ-_চজমস্, ছূর্বনস্ সুমেধস্ ইত্যাদি এবং আ্রীলিক-_ হ্মনস্, 
অপ্সরস্ ইত্যাদি স-কারাস্ত শব বেধস্ শব্ষের মৃত। 



প্রথম। 

দ্বিতীয়। 

তৃতীয়! 

৮তপী 

পঞ্চমী 

ষগ্গা 

সঙ্টমী 

সঙ্োধন 

আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

স-কারান্ত পুংলিঙ্গ শক 
“লগ্ন অপেক্ষাকৃত হাক! (1,761) 

এক্ণচন 

লঘীথান্ 

লঘীয়াংসম 

লঘীয়স। 

লঘীয়সে 

লঘীয়সঃ 

লঘীয়সঃ 

লঘীয়সি 

লঘীয়ন 

দ্বিণচন 

লঘীয়াংসৌ 

লঘীয়াংসৌ 

পর্থীয়োভ্যাম 

লঘীয়ো্যাম 

পঘীযো শ্যাম্ 

লঘ'য়লোঃ 

লঘীয়সোঃ 

লর্থীখাংসৌ 

পৃধ৮ন 

লঘীয়াংসঃ 

লঘীয়সঃ 

লঘীয়েভিঃ 

লব্বীযোভ্য:ঃ 

পর্থীয়োভাঃ 

লঘীযসাম 

লঘীযঃস্থ 

লঘীয়া ংসঃ 
শি + 

গরীবস্, প্রেয়স, জ্যানস্ঃ কনীয়স্। শ্রেঞস্। মভীয়স ইত্যাদি পুংলিঙ্গ ১স- 

প্রতারাস্ত শব্দেব বপ লঘীয়স্ শব্দের শ্ায়। পলদীখস শব্দেব স্্ীলিঙ্গে লঘীয়সী । 

উহ্াব কপ নদী এবের ন্যায় । 

প্রথম 

দ্বিতীয়] 

তৃতীয় 

চতুগী? 

পঞ্চমী 
সতী 

সপ্মী 

সঙ্গোধন 

বন্ভখচন 

আাশিষঃ 

আশিষ, 

আশীভিঃ 

আশীভাঃ 

আশীত্যঃ 

আশিষাম্ 

আশীঃষু 

স-কারান্ত শব্দ 
জ্রীলিজ__ আশিস, আশীর্বাদ ( 9165810£ ) 

একবচন ছ্বিচন 

আশীঃ আশিসৌ 
আশিষম 'আশিমৌ 

আশিষ। আশীভ্যাম 

আশিষে ভাশীভাম 

আশিবঃ আশীভ্যাম 

সাশিষঃ আশিযষোঃ 

আশিষি আশিষোঃ 

আশী: জাশিযৌ আশিষঃ 
পুৎলক ওয্ত্রীলিঙ্গ ইদ্-ভাগান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার; কিন্তু স্ত্রীলিক্কে ঈ-কার 

কোথাও হইবে না। উন! কেবল আশিস শবের বৈশিষ্ট্য । 



প্রথমা 

দ্বিতীয় 

তৃতীয়া 

চতুখী 
পঞ্চমী 

ষষ্ঠী 

ৰ সপ্ষী 

সম্বোধন 

ব্যক্রনান্ত ব্লীবলিঙ্গ শব্দেব ৰূপ প্রায় পুংলিঙ্গেব মত। 

শবারপ 

স-কারাম্ত শক 

গুংলিজ-_পুমস.-_পুরুষ ( 81816) 

একবচন দ্বিবচন 

পুমান্ পুমাংসৌ 

পুমাংসম, পুমাংসৌ 

পুংসা পুংভাম্, পুন্ত্যাম 

পুংসে পুংভ্যাম্, পুভ্যাম্ 
পুংসং পুংভ্যাম্, পুজ্ঞযাম্ 

পুংসঃ পুংসোঃ 

পুংসি পুংসোঃ 

পুমন পুযাংসৌ 

বার্ভানাস্ত ব্লীবলিঙ্গ শব্দ 

বিভক্তিতে পার্থক্য আছে । 

চ-কারাস্ত ব্লীবলিঙ 
প্রাচ_ পুর্ব (55061) ) 

একবচন দ্বিবচন 

১মা ও ছ্বিতীয়। প্রাক প্রাচী 

উদচ.-_উত্তর ( 01006) ) 

১ম। ও ছিতীয়া উদক্ উদীচী 

প্রত্যচ_ পশ্চিম (৬/৪৪ ) 

১ম] ও দ্বিতীয়! প্রত্যক্ প্রতীচী 

ভির্ধচ__বক্র (01146) 
১ম ও ছিতীয়। তির্ষক্ তিরশ্চী 

বন্ভবচন 

পুমাংসঃ 

পুংসঃ 

পুংভিঃ) পুস্তিঃ 
পুংভ্যঃ, পুস্ত্যঃ 

পুংভ্যঃ, পুস্ত্য: 

পুংসাম্ 

পুং 

পমাংসঃ 

প্রথম] ও ছ্িতীয়। 

বছব্চন 

প্রাঞ্চি 

উদ 

শ্রত্যফি 

তির্যঞ্ি 

তৃতীয়া হইতে অগ্তান্ত বিভদ্ভিতে চ.-কারাস্ উক্ত শবগুলির রূপ পুংলিঙ্গ 

উক্ত শবগুলির মত। উহা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । 



১৪৪ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

অণু প্রত্যয়াস্ত ব্লীবলিজ শক 

পাচ্ছ _গাতিপীল, যাহা! যাইতেছে 
একবচন ছ্িবচন বহুবচন 

প্রথম! ও ছ্িতীয়া গচ্ছং গচ্ছস্তী গচ্ছস্তি 

তৃতীয়! হইতে অন্তান্য বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ ধাবৎ শবের হ্যায় । ভাঁদি ও দিবাদি 

গণীয় ধাতুর সহিত শত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন ব্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ গচ্ডৎ শব্দবৎ | 

ইচ্ছৎ-__যে ইচ্ছা! করে 

১ম। ও দ্বিতীয়া_-ইচ্ছৎ ইচ্ছস্তী ; ইচ্ছতী ; ইচ্ছস্তি 
অন্যান্য বিভক্কিতে ধাবৎ শব্দের যত। 

তাদি গণীয় ও অদাদি গণীয় ধাতুর সহিত শত প্রত্যয় যোগে নিষ্পগ্ 

ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ এই মত। 
র্লীবলিঙ্গ মহুৎ-_যহৎ 

১ম। ও দ্বিতীয় মহং মতী মহান্তি 

ক্ীবলিঙ্গ মহৎ শব্দের রূপ তৃতীয়া হইতে অন্যান্য বিভক্তিতে পুংলিঙ্গ 'যহৎ 
শবের হ্যায়। 

অন্ন __ক্লীবলিজ দিন (1089 ) 

একবচন ছিবচন বছুবচণ 
প্রথমা অন্ধঃ অহ্থী, অং্নী অঙানি 

দ্বিতীয়! অহ্ঃ অহ্হী, অহনী অহানি 
তৃতীয়! অহ অহোঙ্যাম, অঞ্কোভিঃ 

চতুর্থী অঙ্কে অঙ্বোভ্যাম অহ্বোভ্যঃ 
পঞ্চমী অহ্নঃ অক্বোভ্যাম অহ্োভ্যঃ 

যঙ্গ অন্ঃ অঙ্ঠোঃ অঙ্াম, 
সপ্তমী অনি, অহনি অঙ্কোঃ অহ:সথ্ 
সন্কোধন অঙ্ক জন্থা, অহনী অহ্থানি 

কর্জন-_ কাজ (৮০৮) 

একবচন দ্ববচন বহুধচন 

প্রথম] ও দ্বিতীয়া কর্ম কর্মণী কর্মাণি 
তৃতীয়া হইতে অন্ঠাগ্ত বিভক্কিতে কর্মন্ শব্দের রূপ পুংলিঙ্গ আত্মন্ শবে ভার 

চমন্, জনসন, স্দান। পবন্, প্রভৃতি শব্দের রূপ কর্মন্ শঙ্দের মত। 



শকয়প ১৪৪ 

মাজন.-_ নাজ (18766) ক্লৌবজিজ 

একবচন ছ্িবচন বন্ৃবচন 

১ম ও দ্বিতীয় নাম নায়ী, নামনী, নাষানি 

সপ্বোধন নাম, নাষন্ 

তৃতীয়! হইতে অন্যান্ত বিভক্তিতে নামন শবের রূপ লঘিমন্ শব্দের ন্যায়। 

সামন্) ব্যোম্ন। ধামন্, দামন, প্রেমন্ প্রভৃতি শবের রূপ নামন শের শ্যায়। 

ইন্-ভাগাস্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ 
স্থায়িন. স্থায়ী ( 1481108 ) 

একব্চন ছ্বিবন বনুধচন 

১ম| ও ২য়া স্যায়ি স্থায়িণী স্থায়ীনি 

সঙ্গোধন স্থায়িন্ স্থায়িনী স্থায়ীনি 

ভৃতীয়! হইতে অগ্ঠান্ত বিভক্তিতে ইন ভাগাস্ত র্ীবলিঙ্গ শব্দের রূপ পুংলিঙ্ক 
গুণিন্ শব্দেখ হ্যায়। 

স-কারান্ত ব্লীবলিঙ্গ শব 
পর়স_ জল, দুধ ( 9866, 81178 ) 

একবচন দ্বিৰন বহুবচন 

প্রথম ও দ্বিতীয়া পয়ঃ পয়সী পয়াংসি 

সম্বোধন পয়ঃ পয়সী পয়াংসি 

তৃতীয়! হইতে অন্তযন্ত বিভক্ষিতে রলীবলিক্ষ পয়স্ শবের রূপ পুংলিঙ্গ বেধস্ 

শষের ন্তায়। 

সরস্চ অন্তস্ং চেতস্্, মনস্, রক্ষসূ। উরস) তমস্। ছন্দস) তপস্ রজ্স্ 
প্রভৃতি বীবলিক্ক শবের রূপ পর়স্ শবষের ভ্ায়। 



১০৬ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

ক্লীবল্জি হুবিি:-স্থত (9915) ' লীবলিঙগ ধন,যধন, (উওদ্) 

একবচন দ্বিবচন খন্তবচন একবচন দ্বিচন বন্তবচন 

প্রথম। ভবিঃ . হবিষী ভবিংষি ধঃ ধন্তষী ধনৃংষি 

দ্বিতীয়া হবি. ভবিষী হবীংষি ধন্পঃ ধন্তষী . ধনুংষি 

তীয়! হবিয। হবির্ভাম হবিভিঃ ধন্য ধনতর্্যাম ধশ্গভিঃ 

চতুরী হবিষে হবির্তযাম হবিষ্যঃ পচে ধভর্যাম ধনর্ভ্যঃ 

পঞ্চমী হবিধঃ হবিহ্যাম্ ভবিভ্/ঃ গুষঃ ধন্তত্যাম ধর্ভাঃ 

যী হবিষঃ হবিষোঃ ভবিষাম ধনষঃ ধছযোঃ  ধঙ্গযাম্ 

সগ্ধমী হুবিষি হবিষোঃ হ্বিঃষু ধন্ষি বন্ুষোঃ  থঙুঃষু 

সম্বোধন হবি হবিষধী ভহবীংষি ধঃ ধচষী পনুংষি 

জ্যোতিস্, সপিস্! বহিস্, আচিস্, আযুস্, চক্ষুস্) বগুস্ ইত্যাদি উস্ 

রোচিস্ ইত্যাদি যাবতীয় রীবলিঙ্গ ইস্ ভাগান্ ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ রি 

'াঁগান্ত শকের দপ ছাবিস্ শবের গায়। শবের হ্যায় 

অন্ধুবাদ 

যাইচ্ে যাইতে, খাইতে খাইতেইঙাদি অথবা যাইতেছে, হাসিতেছে 

ইত্যাদি অর্থ ঝাইলে পরন্মৈপদী ধাতুর সহিত শত প্রত্যয় যোগ করিয়া ধাবৎ 

বা ভূভৃৎ শব্দের মত ব্যবহার করিবে। কিন্ত মনে রাখিবে এ শব্দগুলি 

বিশেষণ, স্কতরাং বিশেষ্কোর লিঙ্গ বচন ও বিভক্তি উহাতে যোগ করিতে হইবে । 

লোকটি যাইতে যাইতে দেখে-_গচ্ছন্ নরঃ পশ্টাতি | 

ধাবমান অশ্ব হইতে পতিত-_ধাবতঃ অশ্াং পতিতঃ। 

আমার মিত্র যাইতে যাইতে বলিল-_মম মিত্রং গচ্ছৎ বদতি। 

পূর্বদকের জলরা।শ ছুটিতে ছুটিতে হৃদে পড়িল -প্রাঞ্চি সলিলানি ধাবন্ি 

হদে পতস্তি। 

মহারণ্যে বাস করে এরপ হিত্্ প্রাণিগণ-__মহৎ অরণ)ম্ অধিবসস্তি 

হিংআনি সত্বানি। 

সিংহটিকে পর্বত শিখর হইতে অবতরণ করিতে দেখিলাম- পর্বত শিখরাৎ 

অবতরস্তং সিংহমপস্থযম্। 



শবয়প ১৯৭ 

বনটি শ্রীযুক--বনং জীীমৎ | মভং পুস্তক দুখানি দাও-_মহতী পুস্তকে প্রধচ্ছ। 

তাহার মহৎ যশ সর্জনবিদিত- তন্য মত যশঃ সর্বজনবিদধিতম। "গুণবান্ 

মিত্তগণ-_পণবস্তি মিত্রাণি। বিশাল ধন্ত দুইটি দেখ__বিশালে থন্ঠধী পশ্বা। 

তিনি এই মহুৎ কার্য করিলেন-_-স ইদং মহুৎ কার্ধমকরোৎ। সরোবরগুলি পদে 

পরিপূর্ণ--সরাংসি পদ্ৈঃ পুানি । জ্যোতিঃ সমূহের মধ্যে সুর্য শ্রেষ্ট _জ্যোতিষাং 

হৃধ; শ্রেষ্ঠ: | নামের মহিমা] অসীম - নাম্নঃ মহিমা] অসীম: | মানষ চক্ষু দ্বারা 

দেখে_ নর? চক্ষৃভ্যাম পশ্থতি | দিনের পর অন্ধকার আসে- অঙ্গ; পরং তমঃ 

আগচ্ছতি | ঘিবিনা রধি যায়-_ হবিবিনা রবিধাতি | কীতিযুক্ত কর্ম থাকে _ 

কীতিমন্তি কর্মাণি তিষ্ঠস্থি । (সে তাহাদের দুইজনের নাম জানে না-স তয়োঃ 
নামনী ন জানাতি। 

' অন্ধুশীজনী 
।১। সংন্ধতে অ্বাদ কর £- 
নশ্বর জগ সমূহে ।  গ্রণবান্ মিত্রগণ সমাগত 1 মহৎ বসন, মহত ভুষণ 

কাহার না প্রয়। দশরথ ও জনকের মহৎ কুল। ধাধমান জল সমূহ সমুদ্রে 

পডে। কর্ম বিন| ধর্ম নাই | পাপ কর্ম হইতে বিরত হও | দিনের কর্ধ দিনে 

শেষ কর। পাঁচ দিনে সে ইহা করিয়াছে । ইহা কি একটি বিশিষ্ট উৎসব 

(পব)। পে মনে মনে এইরূপ চিন্ত| করি! বলিল। কবি যশের জগ্য কবিতা 

লেখেন ৷ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রি। কাজল চক্ষুর হিতক্ণ। সে ছুই চক্ষু 
নিমীলিত কারিল। এই দ্রধ্যগুলির নাম কি। 

২। শ্রদ্ধ করিয়া লেখ :-- 
পন্মানি দধতঃ সরোধরাণি পশ্ঠ | মহান্ তন্য মিন্রম | গুণধ্তী তশ্য কলত্রম্। 

বন্ধুঃ তশ্য মহান্তং ভয়মপাকরোৎ্। মহান্তঃ তন্ত যশানি। মান্ অয়ং সরঃ | 

বিমলশ্চ তন্ত যশঃ। শ্রীমানানি এতানি অরণ্যানী । অনেন কর্মেণ তে 
মঙ্গল স্যাং। পুণে; কর্মে আসকঃ মে মনঃ | জন্মেন জায়তে শূদ্রঃ | পঞ্চভিঃ 
অহৈঃ কৃতম. এত | পাপকর্মাৎ বিরম | জন্মাৎ পরং মরণং নিশ্চিতম.। স 
দিবা কর্মং করোতি। মম ধ্তং দেছি। বপুনাং নাশং নিশ্চিতঃ | চক্ষণাং 

রোগঃ ন উপেক্ষণীয়ঃ | সরত্ত পয়াঃ হ্বচ্ছাঃ। তমেণ আবৃতং মনম.| সামান্ 
শ্রদ্ধা সবে মুগ্ধাঃ | তেষাং নামান্ ন জানামি। নাহং হুবিং প্রার্থয়ামি। স মনে 
মনে চিন্ত়তি । নামে কীতিতে সা আগতা | তয়োর্নামৌ হ্রিহরো। 



১৭৮ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

সংখ্যাবাচক শক ( বিও০)67918 ) 

এক, ছি প্রভৃতির দ্বার! সংখ্যা বুঝা যায়। উহ্থাদিগকে সংখ্যাবাচক শক 

বলে। এক, দ্ধি, ব্রি ও চতুর এই চারিটি সংখ্যাবাচক শবের রূপ পুংলিঙ্গ, 

স্্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভিন্ন । এক শব্ের দ্বার] এক সংখ্য। বুঝায়, ছি শব্দের দ্বারা 

দ্ুই, জরি শকের দ্বার] তিন এবং চতুর্ শব্দ ছ্বার] চারি বুঝা যায়। 

এক শব একটিকে বুঝায়, স্থৃতরাং উহা একবচন, কিন্তু “কেহ কেহ? এই অর্থে 

এক কের বন্ধৰচনেও প্রয়োগ হয়, ষথ1_-একে বাদস্তি-_কেহ কেহ বলেন। 

এক শবের রূপ তিন লিঙ্গেই সর্বনাম সর্ব শবের ন্যায় | 

এক শব্দের পুংলিঙ্গে রূপ সত্রীলিঙ্গে কপ ক্লীবলিঙ্গে রূপ 

১মা এক: একা একম 

২য়া একম একাম্ একম্ 

৩য়! একেন একয়! একেন 

গর্থী একশ্ৈ একে একন্ৈ 

«মী একসম্মাৎ একস্যাঃ একন্মাৎ 

৬্ঠী একস্ঠ এবস্যাঃ একস্য 

ণমী একনম্মিন একস্যাম একম্মিন্ 

সম্বোধন এক একে এক 

দ্বি শক ছুইকে বুঝায় এবং উন সর্বদ1 ছ্িবচনে ব্যবহৃত হয়। 

পুংলিঙ্গ দ্বিবচন স্্রীলিঙ্গ ও র্লীবলিঙ্গ ছিবচন 

১মা দো ছে 
১য়া ছোঁ দ্বে 
ওয়া দ্বাভ্যাম্ দ্বাভ্যাষ্ 

গর্থা দ্বাভ্যাম্ দ্বাভ্যাম্ 

যী দ্বাভ্যাম্ ছ্বাভ্যাম্ 

ষ্ঠ হয়ো: দ্বয়োঃ 

৭ম ঘ্বয়োঃ হয়োঃ 

ভবশবের সত্রীলিঙ্গে ও জীবলিক্ষে একই রূপ 



শঈব্দরূপ ১৪৯ 

ত্বিধব্দ তিনকে বুঝায়। উহা] সর্বদা বন্তবচনে ব্যবহৃত হয় । উহ্বাব তিন 

লিঙ্গে ৰপেব কিছু কিছু ভেদ আছে। 

পুংলিঙ্গ বহুবচন ্রীলিক্ষ বহুবচন রীবলিঙ্গ বহুণচন 

১মা ত্রয়ঃ তিশ্রঃ ত্রীণি 
২য় রীন্ তিশ্রঃ ত্রীণি 
ওয় ভ্রিভিঃ তিস্থাভিঃ ত্রিভিঃ 

৪থী ত্রিভ্যঃ তিস্যভ্যঃ ত্রিভ্যঃ 

€মী ব্রিভ্যঃ তিচ্থভ্যঃ ক্রিভ্যঃ 

৬্গী ্রয়াণাম তিল্থণাম ত্রয়াণাম 

"মী ্রিযু ্রিস্থম তি 

চভুবু শব্দ চাবি বুঝায় । হা সর্বদা ধহুখচনে ব্যণহৃত হয়। উচ্াব তিন 
ন্ট বপেব কিছু কিছু ভেদ আছে,। 

পুংলিঙ্গ বহুবচন স্বীলিঙ্গ বন্তণচণ ক্লীৰলিঙ্গ ₹বচণ 

১ম" টত্বাবঃ ৮১তম: চত্বাৰি 
খ্য। চতুরঃ চতন্্ঃ চত্বারি 
৩য় চতুভিঃ চতস্থভিঃ চতুভিঃ 
৪থী চতুর্তয: চতস্যভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ 
৫মা চতৃত্যঃ চত্যভ্যঃ চতুত্যঃ 

ষ্ঠী চতুর্ণাম ৮তহ্থণাম চতুর্ণাম, 
ণ্মী চতুর্ু চতস্থযু চতুর 
পঞ্চন - পাঁচ, যষ.-_ছয, সপ্তন- সাত, অষ্টন--আট, এই শবগুলি সর্ধদা 

বছুবচনে ব্যবহাত হয় । ইহাদের কপ তিন লিঙ্গেই সমান। 

পঞ্চল, ষষ্ স্তন অষ্টন্ 

প্রথমা পচ ষট. সঞ্ধ অষ্টৌ, অষ্ট 

ছিতীয়া পচ ষট, সপ্ধ অষ্টো, অষ্ট 

তৃতীয় পঞ্চভিঃ যড্ভিঃ সপ্তভি: অষ্টভিঃ অষ্ঠাভিঃ 
চতুর্থ পঞ্চভ্যঃ বড়্ভ্যঃ সঞ্চভ্ঃ  অষ্টভ্যঃ, অষ্টাভাঃ 
পঞ্চমী পঞ্চভ্যঃ বডজ্যঃ সপ্তভ্যঃ  অষ্টভ্যঃ, আষ্টাড্যঃ 
যী পঞ্চানাম্ বঞ্জামম সপ্তাণা অষ্টানাম্ 
সপ্তমী পঞ্চনু বট যপ্তহথ অটটহ, অট্াস 



৬ 
১১৪ 'মাধুনিক ন্য কিরণ কৌমুদ 

সপ্যন্ঃ শবন্, দশন, একাদখন হইতে অগ্ভাদশন্ পবস্ত সংখ্যা গুলিব ঝপ পঞ্চন্ 

শব্দেদ মত। ইহাদের রূপ তিন লিগ্গেই সমান। লিঙ্গভেদে বপের পরিবগ্ন 

হএ পা। 

উনবিংশ[৩ হইতে পমস্ত ০*খ্যাবাক শব্দ বিশেষণ বপে প্যবার করিলে 

একবচন হবে এবং পশেধ কপে ববহাব কৰিলে একবচন, দ্বিচন ও ব€খচপ 

পে ব্যবহৃত হইতে পারে । 

উনাধশ।ত হইতে নবনবতি (৯৯) পষস্ক স*খ্যাাচক শব্দগুণি গ্রীলিঙ্গ এ 

একখচন | 

খিংশতি, যষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, নবঙি প্রভৃতি শব্দের কপ এবং যে সকল 

শব্দের শেষে বংশাত, যষ্টি প্রভীঙ খাকে ( অর্থাৎ একবিংশতি, ছিযষ্টি প্রভৃতি 

তাহাদের কপ ) মণি শবেব গ্ঠাব। [ত্রংশং, চত্বারংশৎ ও পঞ্চাশৎ শপদের্ ৰ্প 

এখং যাহাদধেব শেবে এই শব্গগুপ আছে তাহ।ধেব ৰপঃ ভুভৃৎ্ শব্দের হ্টাৰ | 

শত, সহন্র, লক্ষ প্রভাত শখ ক্লাব পঙ্গ» ইহাদের কপ ফ্ণ শবেব গায়। 

মনে বাখবে উনবিংশতি হইতে নখনধতি পঘস্ত সংখ্যাবাচক শব গুলি 

বহুধচনের বশেষণ হইলেও উহাবা একখনে ব্যবহত হয়। যথ।-_বিংশতিঃ 

বাপিকাঃ | পুংলিঙ্গ ব| ক্লাবাণক্ষেব বশেষণ হইলেও এই শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ ও 

একবচন হইবে। যখ। _াবশাতঃবাপকাঃ, ।বংশতিঃ ফলান। এবপস্থণে বিশ্যে 

৪ [বশেবণেব বচন ভিন্ন হইলেও বশ একই থাকিবে, খব।-াবংশতা। ফলৈঃ। 

বিংশতৌ পরেধু১ [বংশত্যা নাবীভঃ। 
শতং, সহন্রং প্রভৃতি গ্থলেও এই প খুঝবে--শতং ফলানি, সহত্রং ছাত্রাঃ, 

শতেন নাবাভঃ, সহশ্রেণ নবৈঃ ইত্যা উনবিংশাত হইতে শত সহত্ম প্রভৃতি শব্দ 

গুলি বিশেষ্য বপে ব্যবহৃত হহলে ছিবচন ও খনুবচনে ব্যবহত হইতে পারে । 

যথা-্ছাআাণাং ছে বিংশতী-_ছুই কুডি ছাত্র, বালিকানাং ত্রীণি শতানি-__- 

বালিকাদের তিনশত । বালকানাং [বংশতয়ঃ -কুডিতে কুডিতে বালক । কন্ত 

বিংশতয়ঃ বালকাঃ এবপ প্রয়োগ হইবে ন1। 

অন্কুবাদ 

তিনটি ফল--ত্রীণি ফলানি, তিনটি নদী-_তিন্রঃ নস্তঃ। 
চারি বেদ-_-চত্বারঃ বেদাঃ | পঞ্চ পাগুব দ্বার1--পঞ্চভিঃ পাগুবৈঃ | কুড়িজন 
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ছাত্রকে_বিংশতিং ছাত্ান্। একুশজন বালিক! দ্বাবা-_-একবিংশত্যা বালিকাভিঃ। 

পঞ্চবিংশতি তত্ব _পঞ্চবিংশতিঃ তত্বানি। ত্রিশ জন মানুষের ছ্বাবা_জিংশত 

নরৈঃ। একশত বংসব--শত* বর্ষধাণি | হাজাব ছাত্র _স্হঅং হাত্রাঃ | দশবথেব তিন 

স্ত্রী ও চাবি পুত্র ছিল--*শগব2 তিশ্রঃ ভাখাঃ চত্বাবশ্চ পুত্রাঃ আসন । পত শঙ 

ইাত্র-_ছাত্রাণাং শতানি। পাঁচ সহশ্র ছাত্র ছাজ্রাণাং পঞ্চ সহশ্রাণি। 

কতি--কতকগুলি--বহুবচনাস্ত ( 130৬/ 20211 ) 

কতি সংখ্যাবা&ক খনুধনান্ত শব । ইন্থাব কপ--১ম। ও দ্বিতীয়]--কত্ি, 

ভতীগা--কতিভিঃ, চতুর্থী_কতিভ):, পঞ্চমী-__কতিভ্যঃ, ষা__কতীনাম, 

সপ্রমী__কতিষু। 

যতি (যতগুলি ), ততি ( তঙগুলি )_ইহা/দব বপ কি শবেব হাথ | 

মনে বাখিবে _বিংশতি, মষ্টি, সপ্ৃতি, অশীত, ণখতি প্রভৃতি শ্ত্রীলিঙ্গ। 

ইই!দেব কপ মতি বব । 

ত্রিংশং, চত্বারিংশ২, পঞ্চাশ, শ্রীলিঙ্গ ইহাদের কপ ডভৃৎ এব্দবৎ, এও, 

সহম্, লক্ষ, ব্লীখলিঙ্ক, বপ ফল শববৎ | ইহ্থাব। বগুকে বুখাইলে বনুব বিশেষণ 

ভইলেও একবচনে ব্যবহৃত হয়। 

সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বিশেষ্য ঝপে বাবহাপ কৰিলে ছিণচন ও খহুবচনে 

প্রয়োগ হইতে পারে। 

পুরণবাচক শব্দ (0£010915 ) 

এক সংখ্যাকে যে পৃবণ কবে সে প্রথম, ছুই সংখ্য।কে যে পুবণ করে সে 

দ্বিতীয়। এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি পুরপবাচক শব্দ। ছুই, তিন প্রভৃতি 

শব্ধ দুজন, তিনজন প্রভৃতিকে বুঝায় | কিন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয় গুভূতি শব্দ ছুই 

সংখ্য। যাহার ছ্বার। পূর্ণ হইল তাহাকে (একজনকে ) বুঝায়। সুতরাং দুই দ্বিবচন, 
তিন বহুবচন, চারি বহুবচন। কিন্তু ছিভীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি একবচন। 

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় তিন লিঙ্কেই ব্যবহার কর] যায়। শ্ত্রীলিক্কে আ 
যোগে প্রথমাঃ ছিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি চতুর্থ হইতে অষ্টাদশ পর্ধস্ত শবের সহি 
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ঈ যোগে সত্রীলিঙ্গ হুয় চতুর্থী, পঞ্চমী, অষ্টাদশী ইত্যাদি । উনবিংশতি হইতে শব 

গুলির সহিত তম “যাগ করিয়া পূরণবাচক শব্দ হয়। বিধশভিতম, জিংশত্তম 

উহাদের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ যোগ হর _বিংশতিতমী, ভ্রিংশত্তমী । 

মনে রাখিবে পুরণবাচক শখগুলি বিশেষণ, হুওরাং বিখেষা অতসারে 

ইহাদের লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হইবে। 

প্রথম শব্দের পুংলিঙ্গ বহুবচনে প্রথমে? প্রথমাঃ হয়| লক্ষ্য কর-__ যোড়শ- 

160, যোড়শ$--166, পঞ্চ--5, পঞ্চম১-500, 

জনুশীলনী 

১। সংস্কৃতি অনুবাদ কর *-- 

একটি বালিকাকে একটি মাল দাও! একটি বালককে একটি ফল দাঁও। 

ঢুইটি নদীর জল লবণাক্ত | [তিনগুণ ছাত্রকেই তিনি ভালবাসেন । তিন রাত্ধি 

অতীত। তিনমুনি কর্তৃক উক্ত। তিনটি বালিকার সহিত আগত । তিনজন 

দাসীকে ধন দাও । আটদিকে তাহার রাজ্য । তিনটি দিক । তিনটি বালিকার 

অলঞ্চাণ । চারজন বালিকার মধ্যে কে গুণণতী ? 

২। পার্থক্য নিণয় কর £-_পঞ্চ ও পঞ্চম: | ধশ ও ধশমঃ | অষ্টৌ এ 

অষ্ইম:, ষোড়শ ও ষোডশঃ। 

৩। শুদ্ধ কিয়! লেখ :-- 

্নঃ নগ%্ঃ| তিশ্রঃ মিআণি। তন্ত জয়ঃ ভার্ষ।: | পঞ্চেঃ নরৈঃ উক্ত্ম। 

পঞ্চেভ্যঃ জ্বনেভ্যঃ ভীতাঃ। চন্বারি পুত্রাঃ । আষ্ট্যা গজ: | সপ্তাঃ সমুভ্রাঃ। 

বিংশতিভি: ছাত্রৈঃ । পঞ্চ শতানি নরাঃ | 

৪। বিংশতি, শতম্, পঞ্চশৎ, সহম্্র বিশেষ্য ও বিশেষণ রূপে প্রয়োগ কর । 



সর্বনাহ শক 

ইদম্, অদস্, বু ৪ অন্মদ্ এই চারটি সর্বনাম শব ভি সর্বাদি, অল্ঠাদি ও 

পৃবাদি সর্বনাম শবে কপ পুংলিঙ্ষে অ-কারাস্ত নর শব্ষের ভায়। প্রথমার 
বন্থবচনে, চতুর্থী, পঞ্চমী, সপ্রমীব একবচনে এবং যী খহুধঠনে রূপের পার্থক্য 

আছে। পুংলিঙ্গ সর্বনাম শব্দেধ প্রথমার বহুবচন এ-কারাত্ত রূপ হয়। 

নর ১ম| ধহু--নবাঃ, কিন্তু সর্ব ১ বহ্--সর্বে। 

তীর বছবচনে নর-_নরাণাম্ কিন্ত সর্ব_সর্বেষাম্। চত্থী একবচনে নয়ার-_ 
রী ৫মী ১ ব-_পর্বস্মাৎ, ৭মী একবচন--সবশ্িন,। 

স্্রীলিগ সর্বনাম শব্দের বপ লতা শের ন্ায়। পার্থক্য কেবল--৪র্ধী, ৫মী, 
ষষ্ঠী ৫ ৭মীব একবচনে এবং যষ্ীর বহুবচনে | 

৪ী ১ ব- লতায়ৈ, সর্বন্তৈ, «মী, ৬ঠী ১ব-__লতায়াঃ সর্বন্তাঃ 

৭মী ১ ব--গতায়াম_সর্বক্তাম্। যী বছবচন--লতানাম,১ সর্বাসাম.। 

পুংলিজ সব-_সমত্ত, সকল (51) আীলিজ সব1--সমস্ত, সকল (4) 

একবচন ছ্বিচন* বছবচন একবচন দ্বিচন বহুবচন 

প্রথমা সর্ঃফ সর্যবো জঅর্বে সধা সর্বে সর্ধাঃ 
দ্বিতীয়া সর্যম.. সবযৌো সর্যান, সর্বায, সর্ধে সর্বাঃ 
তৃতীয়া সর্যেণ সর্বাভ্যাম, সর্বৈঃ সর্যয়! লর্বাত্যাম, সর্যাভি 

চতুর্থী অর্বট্মৈ সর্বাভ্যাম সবেভাঃ জর্ধট্ৈ সর্ধাভ্যাম সর্থাভ্য 
পঞ্চমী জর্বল্লা সর্বাভ্যাম, সর্বেভযাঃ  অর্থন্ঞাঃ সর্বাভ্যাম সর্বাভ্য 
বী সর্ব সর্যযোঃ সর্ষোন অর্বন্চাঃ অবহোঃ অর্থালাঙ 
সপ্তমী জর্বন্থিল, দবযোঃ সর্ধেযে জঅনর্ভাগ সর্য়োঃ  সর্ধাহ 
সম্বোধন লর্ব সব সর্ষে অর্থে ঈর্বে লগা 

্লীধলির অথ মা ও ২য়া-১ব-সলরর) বিব-সার্কে। বছ-সস্াকি। আরা 
বিগ্গিততে পুংলিক সং. শখের হার 'রীপ |. 

% এ 

০০] 
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পুংলি্গ পুব- পূব" (/-491) আলি পুব1- পুর ( হ8$1) 

একবচন দ্বিচণ বহুবচন একবচন ছিবচন বহুবচন 

প্রথমা পূর্ব: পুর পুর্বে, পুরাঃ পুরা পুরে পূর্বাঃ 
দ্বিতীয়া পূর্বম পরী পুবানা পূর্বাম পূর্বে পূর্বাঃ 
তৃতীয়া পুবেণ পূর্বাভ্যাম পৃনৈঃ. পূর্বযা পৃবাভ্যাম পূর্বাভিঃ 
চতুী পুণশ্মৈ পূব।ঙ্যাম পৃবেভাঃ পুরনো পুবাভ্যাম* পূর্বাভ্যঃ 

পঞ্চমী পূর্বন্মাৎ পূর্বাং পূর্বাপ্যাম পূর্বেভা"  পুবন্তাঃ পূর্বাভ্যাম পুবাভ্যঃ 
ষষ্ঠী পূর্ত পূর্বোঃ  পুর্বেধাম পুবন্গাঃ পুবরোঃ  পুবাসাম 

সগ্রমী পূর্বশ্মিন, পূর্বে পুবযোঃ পূর্বে পৃর্ভ্যাং পুধরয়োঃ : পুবাস্থ 

সম্বোধন পুব পূবৌ পৃবেপুবাঃ পর্বে: পুবে পৃঝী: 

প্ুলঙ্গ পূব শব্দেব কপ নব শব্দেব ন্যায। পণ্থক্য কেখল ১ ম। বহুবচণে। পরী 

একবচনে ৪ পধামা একবচনে নব শবের শ্যাথ আব একটি করিয়া বপ। 

য্দ্_ ষিনি, বে, যা ( 78৫ ) 

যদ্ শবকে পুংলিঙ্গে য ধরি] এবং স্ত্রলিঙ্গে বা ধরিয়া সর্ব শব্দেপ্ন মত রূপ 

করিপে খুব সহজ হইবে । 

পুধালঙ্গে সত্রীলিঙ্গে 

একখচন দ্বিচন বহুবচন একখচন দ্বিবচন বছবচন 

১ম| যঃ যো যে যা যে ষাঃ 

২য়] যম যৌ যান যাম যে যাঃ 

ওয়া যেন যাত্যামা €ষঃ যয যাভ্যামম যাভিঃ 

গ্থী বস্মৈ যাভ্যাম যেভ্যঃ. যঠ্তে যাভ্যামম যাভাঃ 

ঘমী যন্মাং যাভ্যাম যেভ্যঃ. যন্যাঃ যাভ্যাম  যাভ্যঃ 
৬ঠী যন্থ যয়োঃ যেবামা  যন্যাঃ যয়োঃ যাসাম 

৭মী ষম্মিন যরোঃ ষেধু বন্যাম, যয়োঃ যা 

্লীবলিগে ১মা ও দ্বিতীর1--১ বচন---যৎ্। ছিব৮প--যে। বছখচন--ইঈানি। 
কন্যান্ত বিভ্ুক্তিতে পুংলিঙ্গের মত রূপ। 



শরপ 

তদ্_ তিনি, লে, ভাঙা (76, ৪১৫, 1) 

১১৫ 

তদ শব্ধকে পুংলিঙ্গে ত এবং স্ত্রীলি্গে ত। ধরিয়া সর্বশষের় মত রুপ কনিলে, 
(কেবল প্রথমার একনচনে পুংলিঙজগে--সং এবং স্ীলিকে-_সা হয় । 

পুংলিঙ্গে সীলিকে 

একবচণ দ্বিবচন বন্ধণচনা এবাধচস দ্বিবচল খছবচন 

প্রথমা সঃ তী তে সা তে তাঃ 

দ্বিউয। তম তী তান তাম তে তা: 

ধ়তীয়। তন ঠাশ্যামা  চউ: ওয়] তাভ্যামম তাভতিঃ 

চটী ত্মৈ ভাভ্যাম্ তেভ্যঃ তন তাভ্যামম  তাভ্যঃ 

পঞ্চম তস্মাং 'তাভ্যাম তেভাঃ তশ্যাঃ তাভ্যামা  তাভাঃ 

যী তস্য তয়োঃ ভেযাম,। তন্যাঃ তয়োঃ তাসাম 

গঞ্গমী তন্মিন তয়োঃ তেষ, তঙ্যান। তয়োঃ তাস্থ 

ক্লীবলিজে--১ম ও ছ্িতীয়'_একল্চনে -তৎ। ছ্বিবচনে--তে, বহছব্চনে--তানি 

তীয় হইতে অন্যান্ত বিভক্ষিতে পুংলিঙ্গ তদ শবের ন্যায় রূপ । 

এতদ (ইনি, ইভ|) শঝের কপ তদ্ শব্দেবভ্ায়। কেবল একটি এ- 

পূর্বে বদিবে এবং সঃ স্থলে এব, সা স্থলে এবা চইবে, অন্তত্র তদ, শব্দের পূর্বে এ 

দিতে হুইবে। 

ইদম ও এতদ্ শবেব দ্বিতীয় বার প্রয়োগ স্থলে ছিতীয়ার একবচন, দ্িবচন ও 

বছছবচনে, তৃতীয়ায় একবচনে ও যী, সগ্র্ধীর ছিবচনে ইদম, ও এতা স্থানে এল 

আন্শ হয়, দ্বিতীয়া চৌহন্ছেস: | পুং ছিতীয়1--এনম্, আনো, এনান্ তৃতীয়া-- 
এদেন। যী, সগ্থমীব খিবচন---এনকো:, জীলিক্কে খিতীরা-সঞামত এনে, 
এনা১ ওযা ১ব কায, ৬্ী, "হী হিং-এনাযোঃ | জীবলিকে ছিতীয়া-বদৎ। এনে 
এনামি। 



১১৬ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুর্দী 

কিম্_কে, কি ( ৮/881) 
পুংলিঙ্গ কিম. শবকে অ-কারান্ত ক বলিয়া ধন্সিবে এবং স্ত্রীলিলে কা ধন্মিবে। 

তারপর যদ্ শব্দের গ্ভায় রূপ করিবে । 

পুংলিঙ্গে 

একবচন দ্বিবচন 

প্রথমা কঃ: ' কৌ 

দ্বিতীয়! কম কৌ 
তৃতীয়! কেন কাভ্যা ম. 

চতুর্থী কম্মৈ কাভ্যাম, 
পঞ্চমী কম্মাৎ কাভ্যাম, 

যী কন্থয কয়োঃ 

সপ্রমী কম্মিনি কয়োঃ 

বহুবচন 
কে 

কান্ 
কেঃ 
কেভ্যৎ 

কেভ্যঃ 
কেধাম 
কে, 

একধচন 

কা 

কাম, 
কয়া 

ক্তৈ 

কস্যাঃ 

কন্যাঃ 

কণ্তাম 

স্ীলিঙ্গে 

দ্বিবচন 

কে 

কে 

কাভ্যাম 

কাভ্যাম. 

কাভ্যাম, 

কয়োঃ 

কয়োঃ 

মি 

বনছবচম 

কাঃ 

কাঃ 

কাভিঃ 

কাভ্যঃ 

কাভ্যঃ 

কালাম, 
কানু ঈ 

ক্লীবজিজ্জে ১ম। ও ২রা_-একবচন কিম, দ্বিবচন _কে, বন্থবচন--কানি 
তৃতীয়া হইতে অন্তান্ত বিভক্তিতে পুংলিঙ্গের মত রূপ। 

ইদম্্_এই, ই, ইমি (118) 
পুংলিঙ্গে 

একবচন দ্বিবচন 

প্রথমা অয়ম ইমৌ 
দ্বিতীয়া! ইমম ইমৌ 
তৃতীয়া অনেন আভ্যাম্ 

চতুর্থী অশ্বৈ আভ্যাম্ 
পঞ্চমী অন্মাৎ আভ্যাম, 
যী অন্য অনয়োঃ 

প্মী অশ্মিন অনয়োঃ 

বন্ছবচন 

ইমে 

ইমান্ 

এভিঃ 

এভ্যঃ 

এভ্যঃ 

এযাম 

এষ, 
মি 

একবচন 

ইয়ম, 

ইমাম, 
অনন্ব। 

অথৈ 

অন্তাঃ 
অন্যাঃ 

অন্তাষ, 

স্্রীলিঙ্গে 

দ্বিবচন 

ইমে 

ইমে. 
আভ্যাম, 
আভ্যাম, 
আভ্যাম 
অনয়োঃ 

অনয়োঃ 

বহুবচন 

ইমাঃ 
ইমাঃ 

আভিঃ 

আভত্যঃ 

আড্যঃ 

জলসাম 

আত্ 

্লীবলিজে ১মা ও দ্বিতীয়া একবচন-_-ইদম্? ছ্িষচন-্-ইমে। বছবচন-ইমানি। 
অন্যান্ত বিভক্কিতে পুংলিঙ্গের মত রূপ । 



শঙ্কূপ ১১৭ 

অবস__উদ্থা এ, উলি [188৫ ) 

পুংলিঙ্গে অীলিঙ্গে 
একবচন দিবচন বহুবচন একবচন দ্বিবচন বহুবচন 

প্রথমা অসৌ অথূ অমী অসৌ অয অমুঃ 

দ্বিতীয় অমুম. অমূ অমূন অমৃম অযু অমৃঃ 
তৃতীরা অমুনা অযৃভ্যাম অমীভিঃ অনুয়া অমুভ্যাম  অমৃভিঃ 

চতুর্থী অমৃস্মৈ অমৃভ্যাম অমীভ্য* অমৃষ্যৈ.: অমৃভ্যাম অমৃভ্যঃ 
পঞ্চমী অমুম্াৎ অমুভ্যাম অমীভ্াঃ অনুয্বাঃয অযুভ্যাম অমৃভ্যং 

যী অমুত্য মমুয়োঃ অমীবাম অমুষ্তাঃ অমুয়োঃ অমুধাঘ, 
পাম অনুশ্বিন অমুয়োঃ  অর্থীধু অমুস্তামা অমুয়োঃ.: অমৃযূ 

মনে রাখিব, অদস্ শবন্দেব পুংলিক্গে একবচনে ম এব সহিত পর্ন হ্ন্ব উ-কার 

( দা যী, সপ্মী [ভগ্ন ছিবচনে ম্ এগ সহিত দীর্ঘ উকার (মু) এবং দ্বিতীয়] ভিন্ন 
বহুবচনে পর্বন্র ম এর সহিত দীর্ঘ ঈকাব (মী)। অগদ্শবের স্ত্রীলিঙ্গের বপেন্ 
এর সহিত ঈ কার নাই। তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, যী ও সঞ্চমীর একবচনে 

এবং যষ্ভী ও সথমীর দ্বি-বচনে য-এর সহিত (উ) মু অন্তর মূ হইয়াছে। 

অদস্ _উদ্থা, 4 (196) লীসলিজ 
- একবচন ছিবর্চন বছবচন 

১যা ও ২যা অদঃ মু অমূনি 
অন্ঠান্ক বিভজ্িতে পুংলিগের যত 

আমি (1) 
ইহার রূপ তিন লিক্ষেই এক। 

একতনন ছিবচন বন্ধন 
প্রথা অঙৃম্ আবান্ ব্যহ্ 
ছ্িতীরা যামু ম] আকাহ্, দৌ অস্মান্। নং 
তৃতীয়া মরা আখাঙ্যাম্ অন্থান্ডিঃ 
চতুখা মক্মও যে  খাবাভার, গা অন্য 

৮ শশা করা গাধা ্ হম? দে রঃ * শুঃ 

পর্াদী মরি] পীবরী:- পার 



১১৮ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমৃছী 

রকুদি ( ০) 
এফবচন ছিবচন বন্ৃধচন 

প্রথমা সম. যুণাম যুয়ম, 

ছিতীয়! আম, ও খুবাম্ও বাম, যঙ্মান্, বং 
ভৃতীয়] ্দ। যুখাভ্যাম যুম্ম। ৬: 

চতুথী ভভাম, তে যুবাভ্যাম। বাম, যুন্বভ্যম, বঃ 

পঞ্চমী সং যুবাভ্যাম, ক্ষত 

যী তব, তে যুবয়োঃ, বাম, ুম্মাকম,, বঃ 
সগ্ধমী যি যুবয়োঃ যুগ্মাস্থ 

ভল বাদ 
মনে রাখিবে, অন্মদ ও যুক্সদ শব্দের দ্িড়ীয়া, চতুণী ও য্ঠীর বৈকল্পিক উপগুলি 

অর্থাৎ_-মা, নৌ, নঃ,) মে এবং জব বাম, বঃ, -ত কখনও বাক্যে আদিতে, 
বসিবে না। স্থুঙরাং মে গুহুম হইবে ন", মম গুহম্ অথবা গৃহং মে এইবপ হইবে। 

সন্বোধনের জখ্যবছিত পরেও উচ্থীব। বসিবে না, চ বা প্রভৃতি অখ্যয়েখ সহ্িতও 

এইগুলি ব্যবহার করা যায় না| 

অন্মদ উত্তম পুরুষ? যুদ্মদ মধ্যম পুরুষ এব" এতষ্ি সমূদায় নাম পুরুষ 

উদ্বম পুরুষ কর্তা হইলে ক্রিয়া উত্তম পুরুষের হইবে এবং কর্তাব সংখ্য। (বচন) 
জনসারে ক্রিয়ার খচনের প্রয়োগ হইবে | অহং গচ্ছামি, আবাং গচ্ছাবঃ, বয়ং 

গঙ্জাম:। 

মপ্যম পুরুষ কর্তা হইলে ক্রিয়া মধ্যম পুরুষের হইবে এবং কার সংখ্যা 
অঙ্ছসারে ক্রিয়ার বচনের প্রয়োগ হইবে! ত্বং জীবসি, যুখাম্ জীবথঃ) যুরম্ জীবথ | 
নাম পুরুষের স্থলেও এইরূপ বুবিবে--সঃ গচ্ছতি, তৌ গঙ্ছতঃ ও তে গচ্ছস্তি। 

সবনাষ কখনও বিশেষের মত কখনও বিশেষণের মত ব্যবহাত হয়। বাছার 

পরিবর্তে সর্বনাম ব্যবন্থত হইবে, সবনাম পদে তাহার লিঙ্গ, বচন ও পুরুষ হইবে । 
বিশেষণ ফপে ব্যবহৃত হইলে, বিশেষের লিঙ্গ বচন অভ্লারে, মর্ধনাষের জি, বচন 
হইবে, বধ -তন্যৈ দেবার নমঃ | তট্ঠৈ দেবতা়ৈ নমঃ তেন অর্থেন ভীবতি। 
তথ ধনং লড়তে । সানারী সাধ্ধী ইতাদি। 



শঙ্দরপ ১১৯ 

অন্য, অগ্ঠতর, কত”) কম প্রভৃতি দবন।ম শের নী বলিক্ষে প্রথযার এক- 

বচমে--অন্যৎ, অন্ততরৎ, কতবৎ। কতমৎ প্রভৃতি রূপ হয়। অন্ত পুদ্তক-_ 

অগ্ঠৎ পুস্তকম। অন্যতর মিজ--অন্যতরৎ মিজ্রম। কোন কুল--কতবরৎ কুলম্? 

কতমত্ কুলম? কিন্ধ অন্ভতমং মিত্রম, অন্ততমৎ হইবে ণা। 

অন্ধুশীলনী 

১। সংস্কতে অন্তবাদ কর :__ 

স্কল দেবতাকে পৃজ] করিবে । রাম সকল লোকের প্রিয় । সকল 

কবিদের মধ্যে কাপিদাস শেষ্ট | পূর্ব পুক্ষদব উদ্দেশে পান কর। তাহার 

সমস্ত ধন অপহৃত হুইথাছে ৭ যক্বীলোকগণেব ম্বামী জীবিত তাহার। ভাগ্যবতী । 

ধ যে ফল মিষ্ট তাহা খাও। কান জনন ছেলেকে ালবাপে না? তোমার 

রন কোন ধিকে / কাহাকেও পী। দিও ন| | কাহাবও পাইত ঝগড়া করিও ন|। 

(কান খা।লকাটিও পুস্তক পাই । তুমি ফোন লেপ জগ্ত আনিগাছ? এই 

নগরী স্ুদৃশ্ট | সে আমাদের সাহও বনে বাম করে আমর। তোমার সহিত যাইব। 

সে তোমার ও আমাগ মধ্যে বণে। তুমি আমাণে ভলব।স। আমর! দুইজন 

ভিন্ন কেহ যায় নাই। আমাদের ভয়ে তোমরা আসিপাহ। আমি তোমাকে 

বিশ্বাস করি । তুষি ছাভা আমাকে কে রক্ষ। কবিবে। 

২। শুদ্ধ কবিয়া লেখ :- 

এতে পুশাণি শুভ্রাণি। এন্মন বাজী বৃষ্টরভবৎ। কোইয়ং নাবী । 
কে তে দুঃখানি। কম্তে ভার্ষ।। কন্ু বালিকায়াঃ পুস্তকম্। কে বালিকা: ধাবস্তি। 

কঃ এব; ফলম্। অন্মাৎ নন্তাঃ সমাগত] ইমে নার্ধঃ। মে পুস্তকং দেহি! তে 
দোধেো মান্তি। তে জাদেশং সপালয়িস্কতি। লত্বা মা চজানাতি। বো 
মে গৃহমাগচ্ছ। মে এব দোষঃ | হে দেবাঃ নঃ »ক্ষা বাখ বনুরয়ম্। ডঃ 

পুস্তক যে নাস্তি! 
৩। শব্রপ গেখ”:-স 

বি (নী) লা, চু । বা? (ভী) বিভীযা। কা (পু) চা 
ইদম (পু€) ও) হুশ । অনদূ-পেধমী। যত মা ও পকনী।, 



পঞ্চন অধ্যায় 

জবায় প্রকরণ ( 1009011081915 ) 

কতকগুলি অব্যয়ের অর্থ সহ প্রয়োগ দেখান হইজ : 
অতঃ---( অতএব) এইজন্য '[17560016) অতো ব্রবীমি__সেই জন্ত আহি বলি। 

অতি, অতীৰ-_( অত্যন্ত, ৬65 2030) ) অতি (জথবা অতীব) ধূর্ত: খল স:__ 

সে অত্যন্ত ধৃত্ত। 

অত্র-( এখানে, 21616) অন্্র আগচ্ছ--এখানে এস । 

অথ--( তারপর, 1১6 ) অথ হরি: উধাচ--তারপর হরি বলিল। 

অথ কিম্--(ঠ্যা, 6৪) আপ স আগতঃ? অধকিম ?__সে কি আসিয়াছে ? হ্যা। 
অথবা, ব|-( অথবা, 0:) বামঃ শ্যাম: ব। গচ্ছতু, বাম: অথবা শ্টামঃ গচ্ছতু-ল, 

রাম বা শাম যাইতে পাবে। অধব| যুক্তমুক্তং ভবতা-_-অগ্থব 
আপনি যোগ্যকথাই বলিয়াছেশ। 

অদ্ভ--( আজ, [0 2 ) অন্য ভক্ষো ধছুডণ:--আজ ধুর ছিলাটি খাইব। 

অধঃ) অধন্তাৎ-_( নীচে) 861০% ) বৃক্ষ্ত অধ: ( অধন্তাৎ ) ডুমৌ বর্তকো 

নিবসতি--ধুক্ষের নীচে মাটিতে ভরুই বাস কবে । 

অধুনা, ইদানীম-_( এখন, ০৬, 2 [016561)) অধুনা (ইদানীম্) আভ্ং গমিধ্যামি 

--আমি এখন যাইব। 

অন্ধবা--( বাস্তবিক পক্ষে) [0819 ) যদ বিচ্ছিন্নং ৬বতি কৃতসন্ধানধিব তং-- 
যাহা বন্ধতঃ বিচ্ছির। তাহ্। যেন যুক্ত হইয়া আছে। 

অগ্ঠব1--( মধ্যে) 86066 ) স ত্বাং মাং চ অন্তরা উপবিশতি-সে তোমার ও 

আমার মধ্যে বসে। 

অন্তরেণ_-( ব্যতীত, বিনা, ৮/18704£) শ্রযন্ অন্তবেণ সৃখং ন ভবতি-শ্ুয 

ব্যতীত স্থখ হয় না। 

অস্তখা--( অন্যথা, 0%১6%296 ) গঙ্ছ, অন্তথা বিপদ তবিব্যতি--বাও, তা ন 
হইলে বিপ?্ হইবে। ৃ 

জন” অন্ধস্থানে। 2186 1096) অভজ গচ্ছ-অভ্শ্বানে বাও। 
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অহথ--( পশ্চাৎ্, 4১65) রামম্ অনু লক্ষণ; জাত:--রাষের পরে লক্ষণ জঙ্গিয়াছে। 

জন্েযঃ) অপরেধাঃ:- (অস্কদিন, /51590:61 059) অন্তেদ্বারপি স শধৈবাকবোৎ 
--অন্তদিনও সে সেইয়পই করিল। 

অপি-_-( ও; 1০০১ 4১18০ ) অহ্মপি গমিষ্যামি--আমিও যাইব প্রশ্নার্থে--বখন 

বাক্যের আদিতে বসে--অপি কৃশলী ভবান্্--আপনার মঙ্গল ত? 
অয়ি--( সঙ্বোধনে, 01) ) অধ্ধি মাতঃ রক্ষ মাম--হে মা, আমার রক্ষ। কর। 

অহো--( বিস্ময়ে, 01) অহ! বিচিত্ততা কুস্থমানাম--ওঃ, ফুলগুলির কি 
বৈচিত্র্য ! 

জপয্-__( নিষেধার্থে, ০ 9৪৭ ০৫) অলং শ্রযেণ- পরিশ্রযের দরকার নাই । 

সমর্থার্থে অঙং মজ্লে। মল্লায়-যল্প মলের সহিত সমর্থ । 

আত: ( নিকটে, চতুিকে, টড [০৪1১১ (0৪:0২ ) মাষভিজ্ড, বর্ততে 

, ভ্রমপঃ ভ্রমর আমার দিকে আছে। 

আগাই--( দূরে, ৬৪5) স নগরাৎ আরাৎ বসতি--সে নগর হইতে দুরে বাস 
করে। 

(নিকটে, ৈ€৪) গ্রামাৎ আরাৎ নদী বহুতি--গ্রামের নিকটে নদী 
প্রবাহিত | 

ইতঃ--( এখান হইতে, [7৩০৫ ) ইতঃ দুরমপসর--এখান হইতে দূর হও । 

ইতস্তত:--( এদিক ওদিক্ ) তৃষ্ণার্ত: কাক; ইতন্কতঃ জলমন্বিয্যতি--ভৃকার্ড কাক 
এদিক ওদিক জল খোজ করে। 

ইতি__( ইহা। 4১৪) 4১9 20119 ) অন্থখাম! হত ইতি গজ+:--অশ্বখাম! কত, ইছা 
একটি হাতী। 
দশরথ ইতি রাজা আপীৎ--দশরথ এই নাষে রাজ! ছিলেন। 
রামঃ লক্ষপম্ ইছ্ছি উবাচ-_রাম লক্্পকে ইহা! বলিলেন । 

ইব-_-( মত, 106) চক ইব মুখং শোভতে-স্ঠাদের ভার মুখ শোভা পায়। 

( যেন, £১৪ :6) মভঃ অঞ্চনং বর্ধতি ইব-_ আকাশ যেন কক্জল বর্ষণ করে। 

ইহ--( আনে, দত) ইহ আগঙ্ছ--এখাদে এস । 
ইখম- এই প্রকার, 12795 ) ইং ন নিহ্তং-স্থাই পাকা বে দির বন 

ঈষৎ-- (অর, 81804) ঈবৎ ঈয্ধ চুষ্িরাদি বহরানি নিয় রৈ:-রস্ররগণ গা$লিকে 
গলা অন চন কিল। 



১২২ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

উচ্চৈঃ -( উচ্চৈত্ববে, [.98419 ) সঃ উচ্চৈত অব্ধহ সে উচ্চঃম্বরে বলিল। 

উপরি--( উপরে, 4১০৮৩ ) সবেষাম্ উপরি ঈশ্বরঃ _ঈশ্বর সকলের উপবে । 

উভয়তঃ--( দিকে, 00৮০ 51095 নদীম্ উ৬য়তঃ গ্রামাঃ ধাপ ছুই দিকে 
গাম গাল। 

খতে-( বিন » ৬/10১০৪) দনম খতে সুখং নাস্তি--ধন বিন। সুখ হয় পা। 

একত্র -( এক সঙ্গে, 1086৮6:) পাধবাঃ একছ বনে শিবসন্থি- পাণডবগগ কনে 

এক »ঙ্গে বাস কারতা 

একদ]--( এক মল 0090) ভদৈণ8 পরশিলে। নাবমন - এপ মমদ এখানে 

ধনীর। বাস কবিত | 

এব_-( ই, 0001 জহমেপ বাজত ।পশ্গাসঙ|জনম্-আমিই বাজার বিশাস- 
ভাজন। 

এবম-( এইবপ, [149 ) এখম আভ্ধাযধ স প্রস্থিত:--এইবপ ৮ চলি 
(গুল | পু 

কখম _( কেন, করূপে, 2৩৬ ) কণং হসপি-_হাসিতেছ কেন ? 

কমন বাজবাক্ষতে তপোবণনে দেত্য। আগমিযস্ডি__লাভ-র ক্ষত 

৩পোপনে ।কবপে ধৈত্যগদ আহ্বে? 

কএম,প-- মত কগ্ছে। ৬৮1) 26400166591 ) অধুশ।। দরিজাঃ কণমপি 

ভ।বাগ্ত_এখন *“বিপগণ আও কষ্টে বাচির| আছে। 

ক4ধি২--( কোনও প্রকাবে। 3 50176 100691)5 ) স কথক্চিৎ আত্মান, বক্ষতি - 

সে কোনও প্রকারে তাত্ববঙ্গা কবিল। 

কপ| _( পখন, ৬1১০) কদ! ত্বম আগমিস্কসি--কখন তুমি আসিবে ? 

কদাচং, কথন, 56107 ) কদাচিৎ কুপ্যতি মাত।-_ম| কখনও কুপিত হন | 

কণাপি-( কখনও, 99206017065) কদাপি মিখ্য। ন খদে২খকখনও মিথ্য। 

বলিও না । ৃ | 
কাযম্- অত্যন্ত, ৬৩ 199০ 240/6608 ) কামং প্রিরা ন কুলভ1--প্রিয়া 

অত্যন্ত চলত । 

কিং পুনঃ 1ক আর বলা, ৩ 6০ 59681 ০6) শ্বানঃ অপি নখাদস্তি কিং 
চা 

পুনর্মানবাঃ- কুকুরেও খায় না, মাছের কথা আর কি বলিব। 
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কিম--(1ক, ৬/19 বত়্াঙ্গতঃ কিং ছিকরেণ ভূত কে” ক্ষধার্ত কি চু হাতে হার ? 

কিধ্। আরও, 10:65 ১৬6) কাধং করত কিঞ্চ সয়ে দঃ ভব-_কাজ কর, "ক 

সন্থল্পে দুট হও | 

কিল (কিংবদন্তী আছে, &৪ 04010) অনন্কপাবং বিণ শব্দশাস্ত্রম-_এইবপ 

বল। হয় যে শব্শাস্ত্রের শেষ নাই । 

কত (কা 11 ভইতে, ৬/1)60০6) কু 58 আগচ্ডাস- কোছ। তইতে চাসিতেছ 

_( কি মার বলিব ০1) 16১৬) ধ। ন জানি পুতে মহা ঃ- 

পর্ণ ডাণাও জানেন ন।। মাহষেব কথা মাব কিবালণ ? 

ফু কোণায়) ৬1১16 ) কুত্ত্র তে নিবাপ£--ঠামার নিবাস কাখাদ ? 

কত 77 জন্য) 0: ) পুভ্রন্ত 5৩ মাতা হতখং সহতে-পুঞ্রের গন্গ মাত দুঃখ 

এ চস কবে। 

( কৌবায়ঃ ০৪1৩) প সবণাতি হাত ণজানা।ম - ৮ বোখায় বাত করে 

তাছ। আমি জানি ন।। 

ক(২--( কোবাও) ১৩14012)) কচিদ দস্ভবে| মূর্;--উ১ঠাত যাছাব শে কদ|চিৎ 
মুর্খ হধ। 

কচ্চিং-( প্র্নাথে। [1 006590) ) কচ্চিত জ'বতি তে মাত।- তোমাগ মাতা 

বাচিণা আছেন ত? 

কুত্রাপি-( কোবা ও, &৮5 অ1)61৩ ) ধরখাপি এব। বীতিঃ শান্তি কাপাও এই 
নিম নাই । 

কৃতম, -( নিষেধার্থে, ০ 2৪৪৭ ০) কৃতং সন্দেেন_-সন্দেছেগ প্রয়োজন পাই । 
ক ( কচোথাগ, ৬৬17615 ) ক গমিক্যসি ত্বম--ভমি কোথায় যাইবে? 

খলু- ( লিশ্চিত, [1)0660 ) ইব; খপু নহৃতাং গ্রার্থন।--ইহছহে মহৎ লোকদের 
প্রাথনা | 

৮-( এবং, £১0৫ ) হি৩ং মনোহারি চ ভুলভং বচঃ-হিতবর এবং মনোহারী 
বাক্য ছুলভ | , 

চরম, চিরাৎ, চিথ্বায়। চিেশ। চিরন্ত--( চিরকাল, দীর্ঘকাল, ০: 1928) 

চেখাৎ দুষ্ঠোছসি- দীর্ঘকাল পরে তোমাকে দেখিলাম | ছিবং জীব-_চিরকাল 

বীচি থাক । এইগুলিকে বিভভ্যন্তপ্রতিরপক জব্যয় বলে। প্রতিরপক অর্থ 

সদৃশ | এগুলি অবায় কিন্ত ইহাদের আকুতি বিভক্ত শব্দের মত | 
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চে২-( যাঁদ) 10 সত্যং "৮২ বসি পুরস্থ।রং প্রাপ্যশি-ষদি সঙ্ভ/ কথ! বল ভবে 

পুরস্কার পাইবে । 
জাড়-( কদাচিং, 9০07501765) ন জাত মিথ)| বদেং -কখনও মিথ্য। কথ। 

বলিও না । 

ঝটাতি-_( শীন্ব, 9০০০ ) বাটিতি, গৃং প্রবিশ- শীত ধবে প্রবেশ কৰ। 

তত:-( তাবপব, ভরাং 11560, ০০) ততে। ব্যাথে! জতি -জারপব বাপ 

বলিল। 

৩--( সেখানে) 1766) আপীঙ তত্র কশ্চিদ ব্রাঙ্গণঃ সেখানে কোণও খাঙ্গণ 

ছিল। 

তথা-_( সেইকপ, ৪০ । যখেচ্চসি তথ| কুর_ .যরূপ ইচ্ছ| হয় “সরূপ কব। 

তখাপি-(তাহ। হইলেও, [0 9216. 06) প্রঃ সঃ) তথাপি আগত. সে 

অস্থস্থ, তাহা হইলেও আসিষাছে । ৃ 

তহি_( তাহ। হইলে, 7170) যদি বাস্যসি তছি যবিষাস-_-বাদ যাও ভাধ। 

হইলে মরিবে। 

ক--( কিন্তু, 030) ৩ গচ্ছ, ভোজনং তু ম| কুক্ক__পেখানে যাও কিন্তু .ভাজন 

কবিওন|! হুকখন৭ বাক্যে আদিতে বসে লা। 

তষীম্ _। শীবব) 31162) স তুফীমতিষ্ঠং _সে চুপ কিয়া বহিল। 
দিবা__( দিনে, 9 এগ ) ম। দিবা স্বাপ্ণী:-_দিনে ঘুমাইও না। 

দিষ্টয1_-( সৌভাগ্যবশত, ঢ০:৮059615 ) দিষ্ট্য জীবতি ভবান্্-_-সৌভাগ্যবশন্ত 

আপনি বাচিয়া আছেন । 

পিক__( দিক্, ঢ16 010০2, ) ধিক্ মাম্ অধন্যম্--হতভাগ] আমাকে ধিকৃ। 

ন--_( ন1) ০) ন গচ্ছেৎ একাকী বনে-_ বনে একাকী যাওয়। উচিত নয়। 

শকম্-_(রাজিতে, 46 1886) ন নব দি তুষীত-_রাত্রে দৈ খাওয়া উচিত 

নয়। 
নচেং- গ্তথ|, 0৮19:156 ) দুরমপসর, নচেৎ হষ্ভাব্যোহুসি- হুর হও অন্তথা 

তুমি নিহত হইবে । 
লিকযা-_( নিকটে, ০৬: ) গ্রামং নিকষা নদী বহতি--গ্রামের নিকটে নদী 

প্রবাহিত। 
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শুনম-_-( নিশ্চিত, 91515 ) নৃনং ত্বং চৌরঃ-_তুমি নিশ্ননই চোব। খলঃ কবোতি 
ছুবৃত্তং নৃনং ফলতি সাধুষু । 

ণন্ধু__( প্রশ্নে, [) 00656107,) ভরতে ভবান্ ন্ছ-_আপনি কি ভর ত? 
নম$--( নমস্কার, ১৪109601) ) দেখায় নমং- দেবতাকে নমস্কার | 

নাম--( নামে, 85 108106 ) দশরথে। নাম বৃপঃ আসীৎ_দশধথ নামে বাজা 

ছিলেন। 

নীটৈঃ-_( নীচভাবে, [9০৩০ ) নীচৈরগচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ--যাউধেব 

অবস্থা চাক।ব পরিধির হ্ঠাব একধাব উপবে আসে আবাব নীচে যায । 

নোচেৎ--( না হইলে, 1616) দৃখমপসব নোচে হস্ব্যোইসি-দৃব হ₹ও, নত" 

মাবিয়া ফেলিব। 

পবম-২( কিন্তু, 8০0 স দবিদ্রঃ পরম অতীব সাঁধুঃ- সে দপ্তর কিন্তু অতিশয় সং। 

পশ্চী-_( পরে, 4১06) পণ্চা্ খাবন নৃপঃ গ্ঈগং প্রাপ--পিছনে চুটিয। বাজ 

মুগটিকে ধরিলেন। 

পরিত:-_( চতদিকে, £108170 ) উদ্ভানং পরিতিঃ পঙ্থ।ঃ বিজ্ততৈ-_ ধাগানেৰ চাবে 

দিকে রাস্তা আছে । 

পুন:-_। পুনরায়, 45৪40.) পুনর্যিকো ভব-_ পুনরায় মৃষিক হও । 
পুর়ঃ, পুবতঃ, পুরস্তাৎ__( সন্মুথে, 850০0:5, [নিতো ০) চজজাঃ পুরতঃ ( পুবঃ, 

পুরস্তাৎ ) শোভতে--াদ সামনে শোভা পায় । 

পূর্বেছ্যঃ__(পুর্বদিন। 0006 015০০0108 25 ) পূর্বেহ্যাঃ প্রাতঃ বৃষ: অন্ডবৎ-_ 

পূর্বদিন সকালে বৃষ্টি হইয়াছিল । 
পুরা_-( প্রাচীনকালে, [7) 90670 (225 ) পুরা বনজ ভ্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র 

সরিতঃ--প্রাচীনকালে যেখানে নদীর আোত ছিল এখন সেখানে নদীব 
তীর। 

পৃথক্--( ভিন, 9০:৪০) ইদমন্বাৎ পৃথকৃ-্ইহা! উহা হইতে তিন । 

প্রাক্--( পূর্বে, 8৩০০) 4৮ 2180) সষ্টেঃ প্রাক তম এবাসীৎ--ক্াইর পূর্বে 

কেবল অন্ধকার ছিল । 

প্রাত:--( প্রভাত, 11০22078 ) প্রাঃ শধ্যাং ত্যজেৎ--প্রাক্জংকালে শখ্যা ত্যাগ 

করা উচিত। 
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বহিঃ _1 বা।ভবে, 096 516) গ্রামা্ বহিঃ বনম্--গ্রামে বাইরে বন। 

ভয়ঃ__( পুনরায়, /১৪৭10) রামঃ ভূঁষে। বভাষে-রাম পুনবায় বলিলেন । 
ভখম - ত্য) ৬61৮ 7280] 1) তৃশং পোদিত পালক বালকটি অতান্ত 

+1।দতেচে | 

বপম--( অপেক্ষার ভাল, 13616 [হাত ) সমিমিন্তো বরং ৩/1গ:--সংকাষে 

হা]গ শপেঙ্গাফত ভাল। 

বখিন। -( বাত ৩) 10086) আরমং বিন শিগ্চ। ন ৬ধতি- আম ব্যতীত বিদ্ধী। 

হয ল। | 

ব্ুথ।--( অনর্থক১ 11) ৮৪1] ) বিগ্যাং বিন জীবনং বুথ ।-বিদা। ছাড় জীবণ 

বৃথ। | 

মা--(না, বি) । ম। কক ধনজনযৌনগরম ধন, জন ও যৌবনের গব কাপ এ না। 

প্রভু ত--(বপরীত পন 07) 0 ০00৮ ) নায়ং দোষঃ প্রভাত মলা -- 

ইহ] পোষ শত বরং খপর এপ ) শলগগার | 

মিখ। মুখ। -( মিখ্য।১ [8156 )* জাঙ মিণা। (মুষ।) বদেহ কখনও মিখ| 

কথ। বলি না| ৃ 

মণাক 0 অল্প, 51181) মনাক্ ।প্রয়ামদ, ফলমএই ফলটি সামাগ্ঠ প্রিয়। 

মুধ1_( পথ], [0 ৮৭ঠ ) দরজন্ত জ তং খত বেশ জীবন বথ। | 

মুভঃ-( পুন$) £৯৪৭% ) শক্রণ। বুগ্ধাহশন্থঃ পতিত ণ বমর্থঃ ছজতৃম শত্র ছান। 

পুনরায় আক্রান্ত রাজ। জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলেন ন। | 

যতঃ-( যেহেত 36০5456১ 90.) যতেে। দঃ ততো! জয়ঃ- যেহেতু দর্দ সেই হেড 

জয়লাশ। 

য্জ-( যেখানে, ৬/1১০০ ) পুর। যর অ্রোতঃ প্ুলনমধুনা তত্র সরিতাম-_-আগে 

যেখানে ন্লোঠ ছিল এখন সেখানে নর্দীগুলির তীর । 

যখ1--( যেমন, 4১5 ) বথেচ্ছপি ৩প। কুরু-__যে রূপ ইচ্ছ। সেয়প কর। 

'ব।- যখন, ৬/1)67 ) যদ] সুযঃ অস্কং গতঃ তদা প আগঙঃ-বখন বুধ অন্ত 

গেল তখন সে আদিল । 

ধদি--( যদ, 16) ঈশ্বং ভজ য.? জীবিতৃ।মচ্ছপি--যণ বাচিতে ইচ্ছা কর, তবে 

ঈশ্বরকে ভজনা কর। 
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নঙ্কাপি-4 খদি ৭, 2৬হোঠ 09008) ) মগ্তপি স. বৃদ্ধঃ থাপ » কাক্ষমঃশাযপি ও 

গে বুদ্ধ তথাপি কর্মক্ষম । 

যন -( যতদিল, 4১৭ 1,000 ৪০ ) যাখদ জবেহ শুখং জ্বি" তিন বাবে 

স্থে বাচিএ। 

-_-( পদ্যপ্চ, 001১ €১) শর্দ ং খাবহ গস্ফনণী পধ্যঞ্ক মাক। 

যুগপহ-_ বুগপং+ 511)0100509519 ) স্বজানঃ শক্রভিণ্ঠ মুগপত আ। গ্রস্ত বজাং 

বপভমণমর্থঃ শুপণম্বলন ৪ শক্তগণ কক যুগপহ ঠাঞান্ত ভহবা 

নুপতি বাজা বগ। কবিতে পাবিলেন প। 

এন: _( দীবে। 91919) শনৈ শনৈ বহাত মাকতঃ -বাযু আনছে আছে 

পইতেছে । 
এট আঁ মে) 01300911% ) মার্জাবঃ শনৈঃ শলৈঃ বিভঙ্গং নিকয "গত: - 

বিডাল কমে কম ব। আস্তে মাস্তে পাখী নিকট আপ্লি। 

ধং-। আগাম কাল, 1 0100100৬/ খু, কাধমগ্য কর্তব্যম-যাঞ কাল কব্ণাথ 

৩।5। আজ কবা উচত। 

সণ], সর্বদ|--( সবদ1, 4185৭ ) সদ| (ক্ৰ্দা) সতযং পা--সর্বদ| সতা কথা 
বল। 

১ তখন তখন, 1207060196619 ) পরযুমি*ম অন্ন সন্থঃ প্রাণান হণতি। 

নামী ভাত সগ্য প্রাণ হবণ কবে। 

্মন্তাং_-( চতুদিকেঃ £১:00170 1) স সমঙ্াৎ শ্রিষং দদশ-সে চতুদিকে সৌন'্য 
দেখিল। 

সহ, সার্ধম, সাকম--( সহিত, ৬/1৮১ ) পিত্রা সহ (সার্ধং, সাকম, সমম ) গুলো 

গচ্ছতি--পিতাব সহিত পুত্র যায়। 

সম্প্রতি অধুনা, ০৬ ) সম্প্রতি কুত্ধ নিষুক্োহসি--এখন তুমি কোথায় 

নিযুক্ত ? টা 

সপদি-_-( তৎক্ষণাৎ 4১6 0১০৪) বিহৃঙ্গঃ শরাহৃতঃ সপদি মমাব--পাখশীটি বাণ 

ছ্বায় আহত হইয়! তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। 

সর্বধ।--( সকল প্রকারে ১85 ৪]] 1028115 ) সর্বথ! চিবং জীব--সকল প্রকারে দীর্ঘ 

কাল বাচিয় থাক। 



১২৮ জাধুনিক ব্যাকরণ কৌদুঘী 

সহস!-_. হঠাৎ, 5৫061) ) সা বিদধীত ন ক্রিগাম_হঠাৎ কোন কাজ 
করিও না। 

সাপ্প্রতম্-( অধুনা, বি০* ) সাশ্পরতং বনং গষিষ্তাম--এখন আমি ধনে যাইব। 
অসান্প্রতম-( অযুক্ত) 100000061 ) শ্বষং ছেল্ত,ম্ অপাম্প্রতম-_- নিজে ছেদন 

কর] উচিত নষ। 

সারম্_-( সন্ধযাকালে, 10 075 ০৮6105 ) সারং কাক: প্রতাগতঃ _সন্ধযাকালে 

কাক ফিবিযা আসিল । 

সুতিরাম-_( অত্যন্ত ড৬6গ 12080) গু কৃতবাং পীি৩:-সে শত্যন 
পীভিত। 

স্বানে -_ মুক্তধুক) 21067) স্থ।ণে খশু ভখান্ আগ: _আগনাব জাগম” 

যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । 

[হ-( যেহেতু, নিশ্চয 8৩০৭৫০৩, ১০619 ? 

যেহেতু _কি মখ ছি মধুবাণা' মগ্ডণত পারুতীপাম--.ধহ্রেত সনদ আকা 
শালীর কিই ন। জ্লপ্ধার। 

নিশ্চয়__ধর্মে| ছি বক্ষতি ধামিকম --ধর্মই ধামিককে বক্ষা করে। 

হং_ (গতকাল, 6১:৭৮ ) সঃ স আগত$ঃ-_সে গঙ্কাণ জালিরাছে। 

অনুশীলনী 
১। বাক্যে প্রধোগ করত 

শনৈঃ, বিন), হতরাম,, এব, হি, য৩5. কঃ; চ, তু মিখ্যা, দিবা, প্রান্তঃ, চে, 

উচ্চৈ:, চিবেণ, কৃততে, [দষ্ট্যা, জাতু, বখম্ মশাক্। ঝটিভি, সপদ্দি, সমস্তাঙ। 

স্থানে, প্রত্যুত, বিনা, সহ, ধিকৃ, পরিত* খলু। 

২। শুদ্ধ করিয়া লেখঃ__ 

সমিথ্যাং বদতি। একছে নিবসন্ভি ভ্রাতরঃ | স প্রাতে ত্রমণং করোতি। 

প িবায়াং নিদ্রাতি। বামঃ নক্কে জাগতি। মম বন্ধুঃ শ্বঃ আগচ্ছহ। সঃ 
গমিপ্ততি | পুরায়াম. জন্র নগরম.আলীৎ। সচ রামঃ আগচ্ছতঃ | স গৃষং 
গচ্ছতি চ অন্নং ভূঙ্ক্তে। স দরিজ্রঃ, তু ন অসাধুঃ। স কদাপি মৃযাংন বদতি। 

অন্ভথাং ন কুর্ধাৎ। ছি জন্তত্রে তিষসি। সনক্কে নগচ্ছতি। সময়ং বৃথাং 
ন নয়েখ। 
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৬। সংন্কতে অনুবাধ কর £--( প্রত্যেক বাক্যে অন্ততঃ একটি অব্যয় 

থাকিবে ) 

কেন তুমি এখানে আসিয়া? আমি যখনই যাই তখনই তাহাকে দেখি । 
তখ্সবে9 আমি তাহাকে ম্মরণ করি । সে অতি কষ্টে ইহ করে। শিক্ষক মহাশয় 

তাহার ছাত্রের সহিত আসিতেছেন। তুমি ভাল আছ ত? তুমি আমাকে 

দেখিতেছ কি? “কন বুথ! রোদন করিতেছ? তুমি কখন যাইবে? আমি 

রাত্রে অথব| ভোরে যাইব । ভুমি কি পড়িতেছ? হ্যা। সে গতকাল সন্ধ্যায় 

এখানে আপিখাচ্ছে । আমরধ। অত্যন্ত আশ্চ্ধান্বিত হইলাম। নীরব হও | 

সিংহটি বনের নিকটে গেল। বট গাছের নীচে লোকটি উপবিষ্ট। সে ভাল 

বলিতে পারে। সর্ব ধরিদ্রে* প্রতি সয় হও। আমরা একত্র বাপ করি। 

সে ধবিদ্র কিন্ত সাধু। এইরূপ ণলি4| সে চলিয়া গেল। আখব| ইহা! ভালই খল। 
হইঞ্রীছে। রামচন্্র বিখামিতজের সহিত অযোধ্যার বাহিরে গেল। 

৪ বাংলা অন্ুবা॥ কর £-_ 

মচিবাং মাঁগতঃ কাকঃ1 কথ, ভবান্ তুষ্তীং তিষ্ঠতি। ন বুথা ভ্রমণং 

কুর্াৎ | সর্ৃৎ প মিথ্য। আচরিতব।ন্। সপদি বিপদি পততি যঃ হিতোপদেশং 

ন শুণোতি। দিষ্ট্যা স কদ।পি অল্তাষ্যং নাঁচরতি | যথা! দৃষ্টং ক্রুতং বা তধঞজসা 

বঁ। শনৈঃ পন্তাঃ শনৈঃ পন্থাঃ এনৈঃ পবলঙ্ছনম। অগ্য প্রভৃতি ত্বং মম 
ছাত্রঃ। যাধৎ পঠিস্যসি তাবৎ জ্ঞান্তসি। ভোঃ পথিক! অপি ত্বং রাজ- 

গৃহাং আগতঃ? অথ কিম । দুভিক্ষপময়ে দরিদ্রাঃ কথমপি ন জীবস্তি। 

৫ | অব্যয পদ ায়োগ করিয়া শূন্তস্থান পূরণ কর ৫ 

দীনং--সদয়ঃ ভব। গ্রামং-নদী। আমীথ্াশরথ-নৃপতিঃ | --শষ্যাং 

ত্যজ। শ্রমং-_বি্যান ভবতি। --জীবতি ভবান্। ইয়ং-_মহুতাং প্রার্থন!। 

রামম--লক্ষণঃ দাতঃ। অহ্ং _তব পুত্রান্ নীতিশান্ত্জ্ঞান্ ন করোমি--ম্বনামত্যাগং 

করিধ্যামি। 



ধন্ঠ অধ্যায় 
তিঙস্ত প্রকরণ 

ক্রিয়াপদ নিরূপণের সময় ( ৩৫ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে ধাতুর উত্তর তিঙ্ বিভক্তি 

যুক্ত হইলে তিওস্ত পদ হয়। তিঙ্ বিভক্তি লট, লোট্ ইত্যাধি দশভাগে বিভক্ষ। 

উহা আবার পরশ্মৈপদ ও আত্মনেপদ ভেদে ছুই প্রকার । 

ক্রিয়া যে সময় অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে কাল বলে । কাল সাধারণতঃ বর্তমান, 

ভবিষ্যৎ ও অতীত ভেদে তিন প্রকার । 

বর্তমান বুঝাইলে লট, ব্যবহার হয়, যথা,__নরঃ গচ্ছতি-_মানুষটি যায় বা 

যাইতেছে । বাংলায় যেরূপ ঘটমান বর্তমান এবং ইংরেজীতে 26527 00061-% 

01045 আছে, সংস্কৃতে সেরূপ নাই, সংস্কৃতে সেস্থানে লট্-এর ব্যবহার হয়।'. 
আদেশ বা অনুজ বুঝাইলে এবং ইংরেজীতে যেখানে 16 বা টা 

সেখানে সংস্কৃতি লোট, ব্যবহার হয়, যথা_পে যাউক বা যাইতে পাবে--[.৪চ 

1110) ৪০--স গচ্ছতু । বাড়ী যাও--0০ 17026 _-গৃহুং গচ্ছ। 

ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইলে ল্ট-এর ব্যবহার হয়, যথা--সে যাইবে-_-সঃ 

গমিষ্তি; ভবিষ্যৎ কাল বুঝাইলে কোনও কোনও স্থলে লুট-এর ব্যবহার 

হয়। 

অতীতকাল বুঝাইলে লঙ্-এর ব্যবহার হয়, যথা-_মানুষটি গিয়াছিল--নরঃ 

অগচ্ছৎ। 
আজকের দিনের অতীত ঘটনা নুঝাইলে লুঙ-এর ব্যবহার হয় যথা-_অস্থ 

প্রাতঃ বুষ্টিঃ অভূৎ--আঁজ সকালে বৃষ্টি হুইয়াছিল। 

স্থদূর অতীতের ঘটনা বুঝাইলে লিট. ব্যবহার হয় যথা-__রাম সীতার সহিত 
বনে গিয়াছিলেন__রামঃ লীতয়! সহ বনং জগাম। 

উচিত, বিধি প্রার্থনা, সম্ভাবন! প্রভৃতি অর্থে বিধিলিঙ্ হয়, যথা--তাহার 

বাড়ী যাওয়া! উচিত-_স গুহং গচ্ছেখ। 

প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ (01110 67501) ), মধ্যম পুরুষ ৭ 98০০80 

[6:5০7) ও উত্তম পুরুষ (চ 29৮ 06502), ক্রিয়ার এই তিনটি পুক্কষ এবং প্রতোক 
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গুরুষের জাবাব একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন, এই তিনটি বচন আছে। সুতরাং লট. 

লোট, প্রভৃতির প্রত্যেকটিতে পরন্থৈপদে নয়টি ও আত্মনেপদে নয়টি আকৃতি 
আছে। পরন্মৈপদে দশ লকারে মোট ৯*টি এবং আত্মনেপদে ৯০টি মিলিয়! তি 
বিভক্তির 'মা্কতি ১৮ | তন্মধ্যে লট? লোট,, লঙ্, বিধিপিঙ ও ল্ট বিভক্তি 

জানিলেই মোটামুটি কাজ চলিয়া যায়। 

বিভক্তির আকুতি 
ল্ট-_বর্তমান কাল, পরদ্মৈপদ 

প্রথম ণ| নাম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরু 

একঞ্ছ তি সি মি 

তি তপ্(তঃ)  থস্ (থঃ) বস্ (বঃ) 
বহুবচন অন্তি থ মণ্ ( মঃ) 

লট-_বতমান কাল, আত্মনেপধ 

একবচন তে সে এ 

ছ্বিবচন , আতে আথে - বনে 

বহুবচন অন্ত ধ্বে ম্ছে 

লোট-_অহুজা বা জাদেশ, পর শ্মৈপদ 

একবচন তু ছি আনি 

ছ্থিধচন তাম্ তষ্ আব 

বহুবচন অস্ত ত ৃ মাম 

লোট্ট-_অঙ্গজা বা জাদেশ, আত্মনেপদ 
একবচন তাম্ নব এ 
খ্বিখচন আতাম্ আধাম্ আবছৈ 
বছুবচন অন্তাম ধ্বম্ জামছৈ 



১৬২ আধুর্নিক ব্যাকবণ কৌমুদী 

লঙ -__-অতী ৩ কাল, পবশ্মৈপদ লঙ-_-অভীত কাল, আত্মনেপদ 

প্রঃব। নাম মরাম উন্বম প্রঃণানাম মধ্যম উন 

পুরুষ পুকস পুক্ষ পুক্ষ পুকষ পুৰষ 

একবচন দ(২) স্($) অম ত থাপ (থাঃ) ই 

দ্বিচন তাম তম ব আত।ম আথাম বি 

বহুণচন অন ত ম মঠ ধ্বম মি 

বিধিলিঙ _-বিধি ব। উচিত, পবশ্মৈপ? বিধিজিঙ __ বিধি, উচ৩, আত্মনেপ॥ 

একবচন যা যাস্(যাঃ) যাম  ঈও ঈথাদ্ ঈথ 

দ্বিচন যাতাম যাতম যাব ঈযাঠাম ঈবাথাম ঈবছি | 

খগুণচন যুস্্(যুঃ) ম।ও যাম ঈপন ঈধনম ঈশত 

লুট-_৬বিব/২, পবন্মৈপদ লুট ৬বিষ/ৎ, মাত্মনেপ 

একবচণ ত্যাত গসি গাম ভাতে স্সানে স্যে 

দ্বিবচন স্যাতস্ (্লাতঃ) স্যাথস্ (ল্সথঃ) শ্যাবস্, স্যাবঃ (স্যেতে) স্যেথে স্ঞাবে 

বগুখচন শ্যস্থি ন্যএ গামস্ঃ (1ম) হাছে স্যধ্বে সাম 

ধাতুরূপ 
ভাদ্দিগণীয় ধাতু 

সাধাবণ নিয়ম-__ভ্াদিগণীয় ধাতুর উত্তুব তি, তস্ঃ অন্তি প্রভৃতির পূর্বে অ- 

কারেব আগম হয়। পঠ+অ+তি-পঠতি। তিঙ্ বিভক্তির ব ওম পবে 

থাকিলে অকাব স্থানে আকার হয়, পঠ+অ+মিশপঠ1+জআ7মি-পঠামি | 

্বরান্ত ধাতু হইলে উত্ত স্বরের গুণ হয, ভু+অ+তি »ত্কা1অ+ তি ও-কার- 

স্থানে অব, ভ+অব++অ+তি-্ভবতি। ূ 
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ভূ-ধাতু হওয়া, থাক। (10796, (0 6515) পরল্মেপদী 

একবচশ 

দ্বিবচন 

বগুব্চণ 

পকন্চণ 

রর 

লগখচপ 

একব্চন 

|ছ্ববচণ 

বন্তবচন 

একবচন 

ম্বিবচন 

বন্থবচণ 

একবচন 

ছ্বিবচন 

বন্ছবচন 

পখম পুঝষ 

৬বা৯ 

বত: 

৬বস্থি 

লট .-বর্তমীন কাল 

মধ্যম পুরু 
ভবপি 

ভবখঃ 
শুশথ 

উত্তম পুর 

ভবামি 

ভবাবঃ 

ভবামঃ 

লোট আদেশ বা অন্থজ], পরন্রৈপদ 

পথম ণ।নাম পঞ্চঘ মধাম পুণ্ণষ 

শখত 

৩বতাধ 

বন্ধ 

লঙ- অতীত অর্গে, পবন্মৈপ? 

অভব্ 

অভখতাখ, 

অশবন, 

৬৭ 

৬খ ১ম, 

শুবত 

৩৬ব, 

আশবতম, 

অভণঠ 

উত্তম পুরুষ 

৬খানি 

ভা 

ভবাম 

অব, 

অশণাণ 

৬৬খ!ম 

বিধিজিঙও__বিদি বা উচতাখে, পবন্মৈপ? 

ভবেং 

ভবেত!ম. 
ভবেয়ুঃ 

জ্ট._ভাব্যদর্ধে, পরশ্ৈপদ 

ভবিষ্তৃতি 

ভবিষ্যতঃ 

ভবিস্বস্তি 

ভবেঃ 

ভবেগম, 

'ভবেত 

[এ 

ভবিষ্বসি 

ভবিষ্যথঃ 

ভব্হিথ 

ভবেয়ম, 

ভবেব 

ঙবেম 

ভবিষ্ত।মি 

ভবিষ্যাবঃ 

ভবিষ্ভামঃ 



অনুবাদ প্রণালী 
ক্রিয়াপন প্রয়োগ 

১। কর্ৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিবার সময় প্রথমে লঙ্গ্য করিবে কোন্ 

ধাতু ও কোন্ কাল হইবে । যাই, যাইতেছ প্রভৃতি থাকিলে গম ধাড় ও 
বর্তমান কাল বুঝায়, গম্ ধাতুর লট. এর প্রয়োগ হইবে, গচ্ছতি প্রভৃতি। 

গিয়াছে, গিযাছিল, যাইউতেছিল, যাইত প্রতভৃতি থাকিলে অতীত কাল 

বুঝায়, উহ্াতে লঙ-এর পয়োগ হইবে, অগচ্ছৎ ইত্যাদি । 

আদেশ বা অন্তজ্ঞা বুঝাইলে, ( ষথা-যাঁও, মাইতে পার, যাউক প্রভৃতি ) 

লোট.-এর প্রয়োগ হইবে, গচ্ছতু, গচ্ছ ইত্যাদি । 

বিধি, উচিত প্রসৃতি অর্থ বুঝাইলে নিপিলি৪ -এর প্রয়োগ হইবে । "গচ্ছেৎ 

ইত্যাদি । 

যাইবে, খাইবে প্রভৃতি থাকিলে ভবিষ)ৎ কাল বুঝায়, উহাতে ল্ট-এর 
প্রয়োগ হুইবে, গমিষ্যতি ইত্যাদি 

২। এখন লক্ষ্য কবিবে কর্তা কোন্ পুরুষ । আমি, আমরা কর্তা হইলে 

উত্তম পুরুষ-_অহ্মঠ আবাম্, বয়ম ইত্যাদি । কর্ত। তুমি, তোমর| হইলে মধ্যম 

পু্ণয, তম্, যুবাম্, যৃষ্মম্ ইত্যাদি। 

সে, তাহার, বালক, বালকের প্রভৃতি কতী হইলে প্রথম পুরু, সঃ) তে, 

বালকঃ, বালকৌ, বালকাঃ ইত্যাদি । 
আমি, আমর। কর্তা হইলে, ক্রিয়া উত্তম পুরুষের ইইবে-_গচ্ছামি ইত্যাদি । 

তুমি, তোমর] কতত| হইলে ক্রিয়া মধ্যম পুক্ণষের হইবে-_গচ্ছসি ইত্যাদি। 
সে, তাহার! বালক, বালকের! কর্তা হইলে, ক্রিয়। প্রথম পুরুষ বা নাম 

পুরুসের হইবে__গচ্ছতি ইত্যার্দি। ূ 
যনে রাখিবে মংস্কৃতে ভবান্ বা আপনি প্রথম পুরুষ, স্থতরাং উহা কর্তা হইলে 

ক্রিয়। প্রথম পুরুষের হইবে-_ভবান্ গচ্ছতি, ভবান্ গচ্ছতু ইত্যাদি । 
৩] তারপর লক্ষ্য করিবে কর্তা কোন্ বচন অর্থাৎ কর্তা কতজন। সংস্কৃতে 

বচন তিনটি-_-একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন । কর্তা একজন হইলে ক্রিয়া একবচন, 

কর্তা দুইজন হইলে ক্রিয়া দ্বিবচন ও কর্তা বহু হইলে ক্রি! বহুবচন হইবে । 
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আমি যাই এই বাক্যে কর্তা "আমি" উত্তম পুরুষ, একবচন, সুতরাং ক্রিয়াও 

উত্তম পুরুষ একবচন হইবে | যাই গম্ ধাতুর বর্তমান কাল বুঝায় স্থৃতরাং 

গম্ ধাতুর লট্-এর উত্তম পুরুষের একবচন হুইবে-_ 
লট.--অহং গচ্ছামি--আমি যাই বাষাইতেছি। এইক্সপ-_- 

আমর] ইজন যাই বা যাইতেছি__-আবাম্ গচ্ছাবঃ | 
আমরা যাই বা যাইতেছি--বয়ং গচ্ছাম্ঃ | 

তুমি যাও বা বাইতেছ--্বং গচ্ছসি । 

তোমরা ছুইজন যাও বা যাইতেছ-_যুবাম্ গচ্ছথঃ | 
(তোমর] যাও বা যাইতেছ-__যুয়ম্ গচ্ছথ | 
বালক যায় বা যাইতেছে-_-বালক: গচ্ছৃতি। 

বালক দুইটি যায় বা যাইতেছে-__বালকৌ গচ্ছতঃ | 

বালকেব1 যায় ব। যাইতেছ্ে-_বালকাঃ গচ্ছন্তি। 

লেোট.._সে বাডী যাউক-_সঃ গৃহং গচ্ছতু। 
(তুমি) বাভী বাও--(ত্বম্) গৃহং গচ্চ। 
আমার যাওয়া হউক--অহং গচ্ছানি। 

লঠ-_-সে বাভী গিয়াছিল-- সঃ গুহুম অগচ্ছৎ। 

তুমি বাড়ী গিযাছিলে-_ স্ব গৃহম্ অগচ্ছঃ। 
আমি খাডী গিয়াছিলাম--অহুং গৃহ্ম্ অগচ্ছম্। 

বিধিলিঙ--তাছার বাভী যাওয়! উচিত-_-সঃ গৃহং গচ্ছেৎ। 

তোমার খাড়ী যাওয়। উচিত-ত্বং গৃহ গচ্ছেঃ | 

আমার বাডী যাওয়। উচিত--অহং গৃহং গচ্ছেয়ম্। 

ল্ট--সে বাডী খাইবে-_পঃ গৃহং গমিষ্যতি। 

তুমি বাডী যাইবে--ত্বং গৃহং গমিয্যসি। 

আমি বাড়ী যাইব--অন্ং গুহং গমিষ্যামি | 

৪। একবচনাস্ত কর্তা ছুইজন হইলে এবং চ-দ্বার! সংযুক্ত হইলে ক্রিয়া 

দ্বিবচনাস্ত হইবে_রামঃ শ্তামশ্চ গচ্ছত £| রামঃ শ্তামশ্চ মূর্থৌ ভবতঃ | 
একবচনাস্ত ভুই-এর অধিক কর্তা হইলে ক্রিয়৷ বনুবচনাস্ত হইবে, যথা রাম; 

শ্যাম ও বছু মূর্ধ--লামঃ হ্টাদঃ বতুণ্চ মাঃ ভবস্তি। 



১৩৬ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

(চ এবং বা এই অৰ্/য় ুইটি বাংলার মত দ্রইটির মাঝখানে বসিবে না। 

হয় প্রত্যেকের সঙ্ষে, ন। হয় শেষে বসিবে, যগা রাম: শ্যামশ্চ অথব। রাঁষশ্চ 

শ্বামশ্চ কিন্ধ বাংলার মত রামণ্চ "ামঃ এপ ইইবে ন।। রামঃ শ্টামঃ বা, 

রামঃ পা শ্যামঃ বা কিন্ত বামঃ ব'শ্যামঃ হইবে ন। )। 

€| একবচনান্ত একাধিক কর্তা ধি।? দ্বার] যু হইলে ক্রিয়' একবচনাস্ত 

ভইবে-রাম বা শ্বাম যাইবে পাম হ্াম£ বা গমিষাতি | রামণ শ্যাম বা হলি 

যাইবে_রাম+, শ্যাম, হরিঃ বা গমিষ্যভি। 

৬। কর প্রথম পুক্ষ ও মধ্যম পুক্ষ হইলে ক্রিয়া মধ্যম পুণ্য অনুযায়ী 
হইবে এবং বচন নিরূপণ হইবে কর্তগত সংখ্য। যোগ করিয়া যথা 

রাম, শ্যাম ও তুমি যাইতেছ- রাম? শ্যামঃ তং চ গমিষ্যথ | 

প্লাম ও তোমরা] যাইতেছ-_ব্রাম" বয় ৮ গচ্ছখ | 

বাম ও তোমর। দুইজন যাইতেছ--রামঃ মুপাং চ গচ্ছণ | 

৭। করা প্রথম ও উত্তম পুরুষ, মপূ্যম ও উত্তম পুঞ্ষ অথব! প্রথম, মধ/ম 

ও উত্তম পুক্ষ হইলে, ফ্রিব। উন্ধুম পুকনেন ঠইন্ঃ এবং কর্ঠগত সমস্ত সংখ]। 
অধলম্থন কবিয়া ক্রিয়া পচন নিরূপণ করিতে হইবে, প্রথমে প্রথম পুকষ তারপরে 

মধাম পুক্ষ ও শেষে উত্তম পুকষেব কা বসিবে। বাংলাতেও এই নিয়ম | 

আমি ও .সযাইবে এরপ প্রয়োগ হয় ন|। এস ৪ আমি যাইণ' এবপ প্রয়োগ 

হইবে । দেঞুআমি যাইব -স: অহং চ গমিদ্যাখঃ, তুমি % আমি যাইব-- 

ত্বম অহং চ গমিষাবঃ | খাম তুমি ও আগামি যাইব -রামঃ অমূ অহংচ 

গমিষ্যামঃ | 

৮। কর্ঠপদ ৯-ছ্বার! সংযুহ্ধ ইইলে ক্রিপাপদের বটন, কঠগত 'মাট সংখা! 

অন্যষাবী হয়, খাবার কখনও কখন৭ 'নিক্টবতী কর্ঠপদেব অন্গরূপ হয়) রাম: 

শ্যামশ্চ গচ্ছতঃ কিংবা গচ্ছতি। কিন্ত গমস্ঠামৌ এইরূপ সমাসখঞ্জ থাকিলে রাম- 

শামৌ গচ্ছতঃ হইবে। অহশ্চ রারিশ্চ উভে চ সন্ধে; ধমশ্চ জানাতি নরন্য বৃত্তম-_ 

--এখানে নিকটবর্তী কর্তা ধমঃ, সেই অনুসারে ক্রিমাপ একবচন হইয়াছে । 

৯| কর্ডুপদের বিভিন্ন পুরুষ ও বচন হুইলে এবং 'ব।১ যুক্ত হইলে নিকটবর্তী 

কর্ঠুপদ্দের মত পুরুষ ও বচন হয় _তাহার1 বা ইনি যান--তে বা অয়ং বাঁ গচ্ছতু। 
সেবা তোমর] যাও--স ব। যুয়ং বা গচ্ছত। তাহার] বা আমরা যাইব--তে 
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ব| বয়ং ধা গমিষ্যামঃ | সে বা এই বালকের ফলটি খাউক--সঃ খা এতে 

বালকাঃ বা ফলং খাদস্ত। 

কানও বাকের কঠপপের প্রন্বোগ শা থাকিলে কঠবাচ]স্থপে ক্রিয়াপ" 

দেখিয়। কাব পুকষ ৪ বচন নির্ণয় কবা যায, যথা, গচ্ছামি বলিলে উষ্নার কর্ত। 

উক্ধম পুরুদ ৪ একবচন অর্থাৎ “অহুম” ইহ বুঝা যায়; এইবপ “গচ্ছ” বলিলে ইহার 
ক মধ্যম পুকষ এক্বচন অথাহ “বম” ই। জান। যায়। 

১০ | সংস্কৃতি সকপ ধাতুবই করোতি অর্থ, ষথা---গচ্ছি--গযন, করে।তি 

।পবতি-_-পানণং করোতি। হলতি-জান্" করোতি, কৃতবা, কোণাও ধাত 

ও 'তাহাব বপ মনে ন| থাকলে এ ধাতু হইতে নিম্প ক্রিযাধাচক বিশেষাঞকে 

ষ৭ পে প্রকাশ কবিধ| ₹ ধাতুব খপ যোগ করিয়া অন্গবাধ কখ। যাএ। অগচ্ছৎ 

ব। অদ্ুগ্রীত মনে না খাকিলে গমনম অকবোত। দাশম 'অকবোছ প্রভা প্রয়োগ 

চা ক কব] চলে। তণে এখানে লক্ষ) বাখিতে হইলে, বদি এ ক্রিয়ার 

কর্ম থাকে তাহ ভইপে সেখানে কদন্ত শব্দের যোগে কিঠকধণোঃ কত” এই সুজ 

অন্ভসাবে কর্ণে ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে, জলং পিবতি-জপন্ড পানং করোতি, জলং 

পানং +বোতি হইবে ন। কাবণ, ক ধাত ছিকর্মক নঞ্চে, তাই উচ্ভার ঢইটি কর্ম 

জল্ম, পানম হইতে পাখে না। এইবপ _গ্রামং গচ্ছতি-গ্রথমশ্য গমনং 

কবোতি, ওধনম, অভঙ্ষযৎ--ওধনস্ত ভক্ষণম অকবোৎ। নগবং ব্রজেৎ__শগরন্য 

ব্রজনং কুর্ধাৎ । 

১১। অন্বাদেব সময় ইহাও লক্ষা করা দপকার যে বিভিন্ন লিঙ্গের একাধিক 

বিশেধয পদেব, একটি বিশেষণ হইলে, উত্ত বিশেষণ পদে বিশেষ্য পদের সংখ্যার 

সমষ্টি অনুসারে বচন হইবে--পিতা মাতা মিত্র চ দ্খদানি। বিশেব্যপদ 

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হইলে নিশেষণ পুংলিঙ্গ এবং বচন বিশেষ্যগত সমষ্ি সংখ্যা 

আন্সসারে হইবে- মাতা পিতা চ গরীয়াংসৌ । বিশেষ্যপদে একটিও যদি রীখলিঙ্গ 
হয় তবে বিশেষণ ক্লীবলিক্ষ হইবে | বচন পূর্বোক্ নিয়মে হইবে | 

আবার কখনও কখনও নিকটবর্ভী বিশেষ্যের অন্্রূপ লিঙ্গ ও বচন, বিশেষণ 

পদে দেখ। যায়, যধা-বালকঃ বালিকা মিত্ং চ মনোহরম্। " উদ্দেস্ট ও বিধেয় 

ভিন্ন হইলে ক্রিয়া উদ্দোশ্ঠের জঙ্ুসারে হয়--_বৃক্ষঃ পঞ্চনৌকাঃ ভবতি ( ভবস্তি 
₹ইবে না)। 



৬১৩৮ 

একবচন 

ছিবচন 

বনুধচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

ছ্বিবচন 

বন্বচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

একবচন 

ছ্থিবচন 

খন্ুবচন 

আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

ব্_ বল! (1058) ) পরন্মৈপদ, জি_জয় কয (19 19) পর়্রৈপ 
প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ পথম পুঃ মধ্যম পুঃ 

লট 

বদতি বদসি 
বদতঃ  বদখঃ 
শদস্তি  বদথ 

লোট 

বদ বদ 
বদতাম বদতম 
বদস্ত বদত 

ল্ 

অবদ২ৎ অধদঃ 
অধদতাম অবদতম 
অবদন অবধদত 

বিধিলিঙ্ 

বদেখ বদেঃ 
বদেতাম্ বদেতম, 
বদেযুঃ বদেত 

ল্্ট 

বদিষ্কতি বদিষ্য'ম 
বদিষ্যতঃ বদিষ্যথ: 
বদিষান্তি বরিষ্যথ 

লট. "লাট, পঙ্ ও বিপিলিঞ, এ 

গম স্থানে গচ্ছ, আদেশ হয়। 

উত্তম পুঃ 

খদামি 
ব্দাবঃ 

বাম: 

বদানি 

বাব 
বাম 

অবদম, 
অবদাব 

অবদাম 

বদেষম, 
বদেব 
বদেম 

বদ্দিষ্কাম 
বদিষ্যাবঃ 

বদিষ্যামঃ 

গাম যাওয়া (10 ৫০) 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 

লট, 
একবচন গচ্ছতি গচ্ছসি 

দ্বিচন গচ্ছতঃ গচ্ছথঃ 

বছবচন গচ্ছন্তি গচ্থ 

গচ্ছামি 
গচ্ছাবঃ 

গচ্ছাম: 

লট, 

জয়তি জয়া্স 

জয়তঃ  জয়থঃ 

জয়স্তি জয়থ 

লোট, 
জয়তু জয় 

জয়তাম. জয়তম, 

জয়ম্ক জয়ত 

লঙ্ 

অজয়  অজয়ঃ 

অজয়ভাম অজয়তম 

অজয়ন অজয়ত 

বিধিলিঙ্ 

জয়েৎ জয়েঃ 

জয়েতাম জয়েতম, 

জয়েযুঃ জয়েত 

ল্ট. 

জেধাতি জেষ্ুসি 
জেযাতঃ জেহাথঃ 

জেষ্যক্তি জেষ্াযথ 

জয়ামি 

জয়াষঃ 

জয়ামঃ 

জয়।নি 
জয়াব 

জগ্াম 

সা 
অজদাব 
অজয়াম 

জয়েয়ম, 
জয়েব 
জয়েম 

জস্যামি 
(জয্যাবঃ 

জেয্যামঃ 

দশ দেখা ( 0 586) 

লট, লোট., লঙ্ ও বিধিলিঙ এ 

দৃশ স্থানে পঙ্ঠ, আদেশ হয়। 

প্রথম পুঃ 

পশ্ঠাতি 
পশ্ঠতঃ 

পশ্ন্তি 

মধাম পুঃ 

লট 
মি 

উত্তম পুঃ 

পশ্টসি « পশ্ঠটামি 
পশ্ঠথঃ 

পশ্ঠথ 

পশ্টাবঃ 
পন্টামঃ 



এক বচন 

দ্বিবচন 

বন্ধবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

খগ্নচন 

ছ একবচন 

রী ঢ৭ 

গচ্ছতু 

গচ্ছতা মূ 

গচ্ছন্ত 

অগচ্ছৎ 

অগচ্ছতাম্ 

অগচ্ছন 

গচ্ছেৎ 

গচ্ছেতাম 

গচ্ছেমুঃ 

লোট, 

গচ্ছ 
গচ্ছত্তম, 

গচ্ছত 

লঙ. 

সগচ্ছঃ 

ঈগচ্ছতম্ 

অগচ্ছত 

বিধিলিও, 

গচ্জে: 

গচ্ছেতম, 

গচ্ছেত 

ল্ট 
নি 

ধাতুনপ 

গচ্ছানি 

গচ্ছাব 

গচ্ছাম 

অগচ্ছম, 

অগচ্ছাখ 

অগচ্জাম 

গচ্ছেয়ম্ 

গচ্ছেব 

গচ্ছেম 

একৰচন গমিম্যতি গমিষ্াসি গমিষ্যামি 

দ্বিবচন গমিম্যত: 

বহুধচন গমিষ্যন্তি গমিষযথ 

স্থা_থাকা (9 9৪ ) 

গমিষ্যথঃ গমিষ্যাবঃ 

গমিষ্যামঃ 

লট, লোট,; ল& ও বিধিলিও এ 

স্ব স্থানে তিষ্ঠ হয়। 

এক বচন 

দ্বিবচন 

বন্থবচন 

ক বচন 

দ্বিবচন 

রন্ববচণ 

তিষ্ঠতি 

তিষ্ঠতঃ 

তিষ্টস্তি 

তিষ্ঠতু 
তিষ্ঠতাম্ 

তিন 

লট. 

তিষ্ঠসি 

তিষ্ঠথ: 

তিষ্থ 

লোট, 

তিষ্ঠ 

তিষ্ঠতম্ 
তিষ্ঠত 

তিষ্ঠামি 

তিষ্ঠাবঃ 

তিষ্ঠামঃ 

তিষ্ঠানি 
তিষ্ঠাৰ 
ভিষ্ঠাম 

লোট 

পশু পন্য 

পশ্ঠতাম পশ্টতম, 

পশ্যস্তা পশ্ঠত 

লঙ 

অপ, অপষ্ঠঃ 

অপস্ঠতাম অপঙাতম 

অপশন অপশ্যিত 

বিধিলিঙ্ 

পঙ্বেৎ পশ্যেঃ 

পশ্তেতাম পশ্ঠেতম, 

পশ্টেযুঃ  পশ্থেত 

ল্ট্ 

দ্রক্ষতি ড্রক্ষ্যপি 

দ্রঙ্্যতঃ ড্রক্ষ্যথঃ 

দ্রক্ষন্তি দ্রক্ষ্যথ 

পশ্ঠানি 

পশ্যাব 

পস্টাম 

অপঞ্াম, 
অপঙ্ঠাব 
অপশ্যাম 

পশ্ঠেয়ম্ 
পশ্যেব 
পশ্টেম 

দ্রক্ষ/ামি 

দ্রক্ষ্যাবঃ 

দ্রক্ষ্যামঃ 

পাপান করা (79 8110) 

লট. লোট. লঙ্ ও বিধিলিঙ এ 

পাস্থানে পিব হয়। 

লট 

পিষতি পিবপি 

পিবতঃ  পিবথ: 

পিবস্তি পিবথ 

লোট, 

পিবতু পিব 

পিবতাম্ পিবতম্ 

পিবন্তা পিবত 

পিবামি 

পিধাবঃ 

পিধামঃ 

পিধানি 

পিবাব 

পিবাম 



১৪৪ 

একবচন 
দ্বিবচন 
বন্থুবচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

এখ্বচন 
দ্বিবচন 
খন্ধু বগা 

আত্বনেপদে ভ্বাদিগণ*য ধাতুব উত্তর অ হ্য। 

বিশল্কিতে আস্ানে এ হয়। সেবশ আতে »সেব+এতে স সেবেতে। 

একবচন 

স্থিবচন 

বুধচন 

প্রথম পুঃ 
অতিষ্ঠং 
অতিষ্ঠতাম 
অতিষ্ঠন 

তিঙ্গেং 

তি্টেতাম 
তিষ্টেযুঃ 

স্থাপ্যতি 
স্যান্যতঃ 

স্থাশ্যস্তি 

আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

ল৫ 

মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 
অতিষ্ঠ: অতিষ্ঠম্ 
শতিষ্ঠতম্ অতিষ্ঠাব 
অতিষ্ঠত অতিটাম 

(বিধিলিঙ্ 

তিগেঃ 
তিষ্টেতম 
তিগেত 

ল্ট 

স্থাস্ামি 
স্বাস্যগ: 

স্যস্যথ 

তিষ্টেয়ম 
তিষ্টে” 

তিগেম 

স্থাশ্থ|মি 
স্বান্যাবঃ 

স্যাস্য।(ম 

প্রথম পুঃ 
অপিবং 
অপ গাম 

অপিখন 

পিবেৎ 

পিবেতাম 
পিবেঘুঃ 

পাস্তাতি 
পাশ্যতঃ 

পাশ্স্তি 

পট. বন্তমানকাল 

এখবচন 

ছিবচন 

বঞগণচন 

একবচন 

দ্থিবচন 

বন্বচন 

প্রথম বা শাম পপ্ষ মপ্যম পুন 

সেণতে সেখসে 

পেবেতে £সবেখে 

সেখছে সেবধেব 

লোট-_-অনুজ। 

সেবতাম, সেব্ন্ব 

সেবেতার সেবেখাম্ 

সেবস্তাম্ সেবধবমূ 

লঙ--অতীতকাল 

অধেবত অসেবথাঃ 

অসেবেতাম, অসেবেখাম, 

অসেবস্ত অসেবধ্বম, 

প্ 

মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 
অপিবঃ অপিৰম 
অপিবতম অপিবাঁধ 
অপিবত অপিবাম 

বিধিলি্ 

পিবেঃ [পবেরম 

(পিবেতম পিষে 

পিবেত শিবেম 

লুট, 

পাস্যসি পাস্যামি 

পাস্যথঃ পা 
পাশ্যণ পাস্থাব: 

সেৰব _সেব কর। (10 ৪677০) আত্মনেপদী 

আতে, আগে প্রড়ণি 

উত্তম পুধ্ষ 

*বে 

সেবাবন্ধে 

শেবামহে 

দসেণৈ 

সেবাবছৈ 

সেখামছৈ 

অসেঁবে 

অসেবাবহছি 

অসেবামছি 
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বিপধিলিঙ--বিধি অর্থে 

প্রথম পুঃ মধাম পুঃ উত্তম পুঃ 

একবচন সেবেত সেবেথাঃ (বের 

ছ্বিবচণ ০সপেয়াতাম্ সেবেয়াথাম, সেবেবাহ 

ণছণচন সেবেবন্ সেবেধবম, ০১বেমি 

ল্ট--ভবিষৎ অর্থে 

একবচন সেবিষ্যতে সেবিষ্যসে সেবিষ্যে 

দ্বিবচন সেবিব্যেতে সেখিষ্যেথে সেশিধাবছে 

বশ সাবষন ,সবিষ্যধেব (সবিষ্যামঞে 

যাচ -_যাজ্জ! করা, প্রার্থনা! করা । 1০ 7৮:85) জাত্মনেপদী 

পট -_বওমানকাল অর্থে 

প্রথম পুকষ * মধ্যম পুক্ষ উল্তম পুকষ 

একখচন যাচতে যাচসে যাচে 

দ্বি»ণ যাচেতে যাচেখে যাচাবছে 

ণঞ্চ বন মানে যাঁচধে যাটামকে 

গোট --অনজ্ঞা 4] আশ ন্মথে 

একবচন ১ যা৮তাম যাচন্ব যাটৈ 

দ্বখচণ যােতাম যাচেথাম, যাঠাখছৈ 

বহুবচন যাচন্যাম, যাচধ্ৰম, যাামছৈ 

লঙ-_ মসতীতকাল অর্থে 

একবচন অযা৮ত অযাচথাঃ আযাচে 

ছ্ধখচন আযাচেতাম, আধাচেখাম, অধাচাবহি 

বগথচন অযাচন্ত অযাচধবম, অধাচাম ই 

" বিধিলিঞ--বিধি বা উচিতার্থে 

একবচন বাচেত যাচেথাঃ যাচের 

দ্বিবচন যাচেয়াতাম, যাচেয়াথাম, যাচেবছি 

বছবচন বাচেরন্ যাঁচেধ্বম যাচেমকি 
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ল্ট --ভবিষ্যৎকাল অর্থে 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 
একখচন যাচিয্যতে ষাচিষ্যসে যাচিষ্যে 
ছ্বিবচণ যাচিষ্যেতে যাচিযোণে যাচিষ্যাবছে 
শন্তবচন যাচিষ্যন্তে যাচিষ্যধ্বে যাচিষ্যামহ্নে 

পঠ _পড়া, পাঠকরা, (79158) পরল্রৈপদী 
লট--প)তি পঠতঃ পঠস্তি ; পঠসি পঠথ: পঠথ ; পঠামি পঠাবঃ পঠামঃ | 
লোট._-পঠতু পঠতাম্ পঠন্ধ ; পঠ পঠতম. পঠত 3 পঠানি পঠাব পঠাম | 

লঙ্_-অপঠৎ অপঠতাম্ অপঠন্) অপঠঃ অপঠতম. অপঠত; অপঠম, 
অপঠাব অপগাম। 

বিপিলি&_-পঠেৎ পঠেতাম, পঠেযুঃ ; পঠেঃ পঠেতম্ পঠেত , পঠেয়ম 
পঠেখ পঠেম । ্ 

ল্ট-_-পঠিষ্যতি পঠিষ্যতঃ পঠিষ্যন্তিঃ পঠিষ্যসি পহিষ্যথঃ পারত 
পঠিষ্যাম পঠিষ/যাবঃ পঠিষটাম2| 

পত._ পতিত হওয়া (০ 1] ) পরন্মৈপর্দী 

লট-_-পততি পততঃ পতন্তি, পতাসি পতথঃ পতথ; পতামি পতাখঃ 
পতামঃ। 

লোট.__পততু পততাম্ পতন্ত ; পত পঠঙতম্ পতত , পতানি পতাব পতাম । 

লঙ- অপতৎ অপততাম. অপতন্, অপতঃ অপততম. অপতত ; অপত্ম্ 
অপতাব অপতাম। 

বিধিলিউ-__-পতেৎ পতেতভাম পতেমুঃ ; পতেঃ পতেতম্ পতেত , পতেয়ম, 

পতেব পতেম। 

ল্ট. -পতিষ্যতি পতিষ্যতঃ পতিষ্যস্তি; পতিষ্যসি পতিষ্যথঃ পতিষ্যথ ; 
পতিষ্যামি পতিষ্যাবঃ পতিয্যামঃ। 

দা--দেওয়া, দান করা ' (0০ 91৬০) 

ভ্বাদিগণীয় দাধাতুর লট, লোট. লঙ্ ও বিধিলিঙ.এ দা স্থানে যচ্ছ হয়-_ 

লট-__যচ্ছতি যচ্ছতঃ যচ্ছস্তি) বচ্ছসি যচ্ছথঃ ষচ্ছথ। যচ্ছামি ষচ্ছাবঃ যচ্ছাম:। 

লোট.__যচ্ছতু ষচ্ছতাম, যচ্ছন্ধ; বচ্ছ বচ্ছতম, যচ্ছত) যচ্ছানি যচ্ছাব 
বঙ্ছাম। 
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লঙ্-_-অবচ্ছৎ অযচ্ছতাম, অযচ্ছন্) অযচ্ছঃ অবচ্ছতম. অধচ্ছত ; অযচ্ছম, 
অবচ্ছাব অযচ্ছাম। 

বিধিলি$-বচ্ছেৎ যচ্ছেতাম যচ্ছেমুঃ ; যচ্ছেঃ যচ্ছেতম্ যচ্ছেত ; যচ্ছেয়ম, 

যচ্ছেৰ ষচ্ছেম | 

লট -_দান্যতি ধাস্ততঃ দান্যান্ত ; দাশ্যাস দাস্যণঃ দান্যথ ; দান্যামি দান বঃ 

দাশ্যামঃ | 

লভূ- লাভ করা (79 ৪৪7) আত্মনেপদী 
শট -_-লভতে লভেতে লশুন্তে ১ পশমে লভেখে লভধ্ব; লে লভভাবহে 

লঙামহে। 

লেট _লভতাম লভেতাম. পভন্তাম ১» লঙন্ব লভেখাম লশ্ধ্াম ; লৈ 

লভাখহৈ লভামছৈ। 

_অলভত অলভেতাম অলভন্ত, অলঠেখ।: অলঙভেথাম. অলভধবম, 

অলভে অলভাবহি অলভামাঁহি 

বিধিলিউ_--লভেত লভেয়াতাম লঙেরন , লঙেথাঃ পভেয়াথাম. লভেধ্বম; 

লভেয লভেবহি লভেমহি। 

ল্ট--লগ্যযতে লগ্দ্যেতে লগ্্যন্থে ; লপ্গ্যসে লঙ্গ্েখে লগ্পধ্বে ১ লঙ্গো 

লদ্দ্যাবহে লগ্ময!মহে। 

হব হয়ণ কর! (19 (916, [০ ০8৫5) পরন্মৈপর্দী 

লট-_হুরতি হুরতঃ হরস্তি, হরসি হরখঃ ধরথ; হুরামি হ্রাবঃ হরামঃ। 

লোট.-_-হুরতু হরতাম, হরস্ত; হর হুরতম. হ্রত; হরাণি হরাখ হুরাম। 

লঙ-_অহ্রৎ অহ্রতাম. অহ্রন্; অহরঃ অহ্রতম. অহ্রত; অহ্রম. 

অহ্রাৰ অহ্রাম। 

বিধিলিউ-_হুরেৎ হুব্ধতোম, হরেমুঃ + হবেঃ হরেতম, হরেত ; হুরেয়ম, হুরেব 

হরেম। 

ল্ট-__হ্রিব্যতি হরিধ্যতঃ হরিয্যস্তি, ক্রিষ্যদি হরিষ্যথঃ হুরিষ্যথ ; হুরিষ্যামি 
হরিষ্যাবঃ হরিষ্যামঃ | 

সহ্__কষ্ট পাওয়া (79 এআগিজ্া) পরট্মৈপী 
লট-_সীদতি সীদতঃ সীদস্তি; সীর্দসি সীদথ: সীদথ 7 সীগামি সীদাবঃ লীদামঃ। 
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লোট. _-সীদতু মীদ ঠাম্ সীদন্ত, সীদ সীদতম্ লীদত , সাঁদানি সীদঘ।ব সীদাম। 

লঙ._ অসীদৎ অনীদতাম অস'দন্, অসীদঃ অসদতম্ অলীদত; অনীদম 

অসীদাব অলীদাম। 

বিধিলি--নীদেৎ শীদেতাম সীদেযুঃ) সীদেঃ মীদেতম্ সীদেত » সীদেষম 
সীদেব সীদেম। 

ল্ট -সংশ্ততি সহংশ্ততঃ সহশ্ন্তিঃ সহল্যদি সংশ্যথ: সহ্য ১» সত্ল্যামি 

সগাবঃ সংন্ত।মঃ | 

প্র»ণিত কয়েকটি ৬্বাধিগণায পতুপ্প লট, লেট, লঙ্্, খিধিপি৪ ও পট 

এব প্রথম পুকষ একপচনেব কপ - 

ধাতু অর্থ লট লোট লঙ্ [ধিলিহ লট 

অট (প)যাওখ। ঘটতি অটতু আট অটেহ 'অটিষ্যত 

অর্চ » পুজাক্বা আচতি অর্চত আর্ট, মচেং রি 
অর্জ » অর্জন কপা আজি অর্জতু মর্জং 'ঘর্জে, অঙ্গিষ)।ত 

কহ » যোগা হ৪৭া অহতি অহড় আহৎ অহ্যাং অহিষ্যতি 

অব » বক্ষ! কব। অণতি অবতু আধ অব্যাৎ অবিধ্যতি 

ঈক্ষ (আ) “খা ঈক্ষতে ঈক্ষতাম ক্ষত ঈক্ষেত ঈক্ষিষ্যতে 
এধ ৮» বন্ধপাও৫ এর্ধতে এধতাম এধিষ্ট এধেত  এধিষ্যতে 

কম্প » কাপ। কম্পতে কম্পতাম অকম্পত কম্পেত কম্পিষ্যতে 

ক্রন্দ (প) কাদা ক্রন্দতি এঞ্দাডু অক্রন্দৎ ক্রন্দেং ক্রন্িষ্যতি 

ক্রম » চলা ক্লামতি ক্রামতু অক্রামৎ ক্রমে ক্রমিষ্যতি 

ক্রাম্যতি ক্রাম্যতু অক্রামাৎ ক্রাম্যেৎ ক্রমিষ্যতি 

ক্রীড » খেলা কৰ। ক্রীড়তি ক্রীডত্ু অক্রীডৎ ক্রীডেৎ ক্রীডিষ্যতি 

গে » গান করা গাধতি গায়তু অগায়, গায়ে গাস্ততি 

গর্জ ৮ গর্জন কবা গর্জতি গর্জতু ' অগর্জৎ গর্জে গঞ্জিষ্যতি 
সঃ] » স্থার্ন লওয়া জিজ্রতি জিতু অজিজ্তরৎ জিতে স্তান্ততি 

চর * চলা চরতি চরতু অচর২খ চরে চরিষ্যতি 

চেষ্ট (আ) চেষ্টাকর1 চেষ্টতৈে চেষ্টতাম্ অচেষ্টত চেঞ্টেত চেটিষ্যতে 

জীব, (প) বাঁচা জীবতি জীঘতু অঞ্জীবং জীবে জীবিষ্যতি 
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ধাতু অর্থ লট: লোটু: লঙ় বিধিলিঙ ল্ট্ 
তপ. (প) তাপদেওয়া তপতি তপত় অতপৎ তপেৎ তপস্যতি 

ত্য » ত্যাগ করা ত্যজতি ত্যঙ্জতু অত্যজৎ ত্যজেৎ ত্যঙ্ষ্যতি 
দন্শ » দংশন করা দশতি দশতু অদশৎ দশে দঙ্ক্ষ্যতি 

দু * দগ্ধিকরা দহতি দহতু অদহৎ দহেত ধক্ষ্যতি 

ধাব » দৌভডান, ধাবতি ধাবত্তু অধাবৎ ধাবেৎ ধাবিষ্যতি 
ধু. » ধারণ করা ধবতি ধরতু অধর ধরেৎ ধরিষ্যতি 
ধ্যৈ » ধ্যানকরা ধ্যায়তি ধ্যাত অধ্যায়ৎ ধ্যায়েছ ধ্যাস্তাতি 
নিন্দ % নিন্দা কখা নন্দ নিন্দভু অনিন্দং নিন্দেখ নিন্দিষ্যতি 
৮ »॥. নেওয়। নয়তি নয়ত অনয়, নয়েখ নেঘ্যতি 
পু ৪ পাককনা পচতি পচত অপচৎ পচে পক্ষ্যতি 
ও পীড়া দেওয়া পাধতে *বাধতাম অবাধত বাধেত বাধিষ্যতে 
ভাষ:» কথখাবলা ভাষতে ভামতাম্ অভাবত ভাষেত ভাবিষ্যতে 
নভ্ব»ম (প) ভ্রমণ করা ভ্রমতি ভ্রমতু অভ্রমৎ ভ্রমেৎ ভ্রমিষ্যতি 

০ ভাপ ভ্রাম্যতি ভ্রাম্যতু ভভ্রাম্যৎ ভ্রাম্যেৎ ভ্রমিষ্যতি 
মধ (প)ক্ষমাকরা মর্তি মর্মতু অমর্য২ৎ মর্ষেং মধিধ্যতি 

যঙ্গ (প) যজ্জ করা যজতি যজতু অযজৎ যজ্জেখ ফক্ষ্যতি . 

যজ (আ) যজ্ঞ কুরা যজতে যজতাম. অযন্কত যজেত যঙক্গাতে 

রক্ষ (প) রক্ষাকরা রক্ষতি রক্ষতু অরক্ষং রক্ষে২ রুক্ষিষ্যতি 

রুহ (প) আরোহণ করা রোহতি রোছতু অরোহৎ রোছেৎ রোক্ষ্যতি 

লভ্ (আ) লাভ করা লভতে ল'ভতাম. অলভত লভেত লগ্দ্যতে 

বন্দ, (আ) পৃদ্ধা করা বন্দতে বন্দতাম. অবন্দত বনেত বন্দিষ্যতে 
বস্ (প) বাপকরা বসতি বসতু  অবসৎ বসে বংস্যতি 

ধু (প) বহুনকরা বছুতি বৃতু অব বছেং বক্ষ্যতি 
বু (1) থাকা বর্ততে বর্ততাম. অবর্তত বর্তেত বতিষ্যতে, বৎশ্ততি 
শিক্ষ (আ) শেখা  শিক্ষতে শিক্ষতাম, অশিক্ষত শিক্ষেত শিক্ষিধ্যতে 
শুভ (আ) শোভা পাওয়। শোভতে শোভতাম, অশোভত শোভেত শোভিষাতে 
ভ্রিব, (প)থুখুফেলা তভ্ীবতি ঠ্রীরতু * আগ্ীবং ভ্রীবেং ষ্ঠেবিষ্যতি 
সহ. (আ) সহ্কর! সহৃতে সঞ্তাম সত সহ্তে সহ্ষ্যিতে 
স্ব (প) শরণকরা শ্বরতি ল্মরতু জিন্মরৎ্ লারেং ম্মরিষ্যতি 
হস্ (পে) হাসা হসতি, হস অহসৎ, .হৃসেৎ ..হুলিব্ুড়ি, 



১৪৬ জাধুনিক ব্যাকরণ কৌধুর্ী 
ভন্গবাদ 

বিড়াল দুগ্ধ পান করে--বিডালঃ দ্বপ্ধ'₹ পিবতি। তোমর] বিদ্যালয়ে 

যাইতেছ--যুরং বিগ্ুালয়ং গচ্ছথ। পুনরায় মৃষিক হও- পুনর্ষিকো ভব। 
তাহার! ধন লাভ করুঞ --:৩ ধনং লভন্তাম । তাহার! ভুইজন'সাধু ছিল-_-তে৷ 

সাধু অভতাম। রাম, লক্ষণ ও সীতা বনে গিয়াছিল-_রামঃ লক্ষমণ£ঃ চত। চ 
বনম্ অগচ্ছন্। রাজাদের রাজ্য জয় কবা উচিত-_নৃপাঃ রাজাং জয়েঘুঃ। 

অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করা উচিত-_অক্রোধেন ক্রোধং জয়েৎ। রক্ষণীয় 

ব্রাহ্ধণকে রক্ষা করিবে-রক্ষ্যং রক্ষিধাতি ছিজম। আমি চগ্ধ পান করিব নী__ 

ন।হং ছুপ্ধং পাস্তামি | আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে-সীদস্তি মম গাজরাণি। 

মূর্খ সভায় শোভা পায়-_সভাপ়্াং শোভতে মূর্খঃ | যতক্ষণ কিছু না বলে-_যার্৫ 
কিঞ্চিৎ ন ভাষতে | দবিদ্রগণ ধন প্রার্থনা করে__দরিদ্রাঃ ধনং যাচস্তে। প্রশ্থুয়িতা 

প্রীকে লাভ করিতে বা ন! করিতে পারে-_প্রাথয়িতা শ্রিয়ং লভেত ব| ন রা নুপ 

তোমাকে স্মরণ কবিবেন ন1-_নৃপঃ ন ম্মরিয়াতি '্বাম। ঈশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা 
করুন__ঈশঃ বঃ অবতু। ধনী দরিদ্রদিগকে ধন দান করেন--ধনী দরিপ্রেভ্যঃ 
ধনং ষচ্ছতি। তোমাদিগকে হয় করিয়া আজ গরুগুলি নিয়া যাইবে-_জিত্ব। ৭ঃ 

চাক্ নেষ্যতি গাঃ। 

জনুশীজনী 
১। সংস্কৃতে অন্বাদ কর £-- 

যজ হইতে মেঘ হয়। রমণীগণ সদয় হউন । বাঙলিকাগণ লজ্জাবতী 

ছিল। আমর! তীক্ষ ওুছু হইতে পারি। কেন বৃথ! শোক কর? তোমরা 

দরিদ্রুদিগকে ধন দান করিও । সত্যন্থারা মিথ্যাকে জয় কর] উচিত। দুর্জনের 

সঙ্গ ত্যাগ কৰা উচিত। সাণুসঙ্গ ভজন! কর। সর্বদা! অনিত্যতা ম্মর়ণ কর। 
ইন্জ বৃত্রকে জয় করিয়াছিলেন। শক্রগণ রাজ্য জয় করিবে। তিনি নান! দেশ 

ভ্রমণ করিয়াছেন । আমি ফল লাভ করিয়াছি। তোমাদের নিষ্পাপ হওয়। 

উচিত। প্রত্যহ কিছু পুণ্য অর্জন করিবে । কাম হইতে ক্রোধ জগ্মায়। 
২। ধাতুর প্রয়োগ করিয়। সংস্কৃতে অনুবাদ কর £-- 

আমি ফল লাভ করি। সে দুখ পান করে । তুমি হাসিতেছ। দরিক্র ধন 

প্রার্থনা করে | তোমর! ত্রাঙ্ষণকে ধন দান কর । আমরা ভাঙাদিগকে স্মরণ করি। 
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৬। ধাতুরপ লেখ :--বস্__ল্ট্, বাচ-লট ভাষ_-বিধিজিও, 
ধাব-__লুট,লভ্-লংট বৃৎ-লংট্ ( প্রথম পুরুষ একবচম )। 

৪| শুদ্ধ করিয়| লেখ :-- 

তে মিখ্য। অভাষন্। অহং সচ বিস্তালয়ং গচ্ছতি। মৃর্থো ন ভবেত। 
বয়ং পিতো: আদেশে পর্তন্থে। লঙ্জয়া শোভস্তি নার্যঃ | ভবান্ খঃ গৃং গমিব্যসি। 

ন কদাপি হুর্জনং বনোৎ। শাহং কিঞিদিবদাম। পঠসি চে বিস্তাং লভিষ্যসি। 

,কাহপি মিথ্যা ন বদেঘুঃ । ব্যাঞ্ঃ অত্র বনে বসিধ্যতি। 

ভুঙাদিগলীয় ধাতু 
জ্টীভাদিগণীয় ধাতর গ্ভাখ তুদাদিগণীয় ধাতু ও ভিউ বিভক্তির মধ্যে লট, 

লোটঞ্রীণঙ ৭ বিধিলিত-এ “অ? (শ) হয়। তু ( পীড়া দেওয়া) অ+-লট তিস্ 

তুদতি। 

মনে রাখিবে লট, লোট.. লঙ্ ও বিধিলিঙ এ ইব, স্থানে ইচ্ছ,। প্রচ্ছ স্থানে 

পৃচ্ছ। মস্জ স্থানে মন্দ, সিচ্স্থানে সিঞচ) মুচ্ স্থানে মুঞ্চ, মু স্থানে অিয়, লস্জ, 

স্থানে লজ্জ, ধুস্থানে ধিয় হয়। 

তুছ্_-পীড়া দেওয়া (70 02056 7917) উত্ভয়পদী 

তুদ্-_পীডা দেওয়!__পরস্মৈপদদী তুদ্-_পীড়া দেওয়া_-জাত্মনেপদী 

লট__বর্তমান কাল অর্থে লট, 
প্রথম গুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 

একখচন তুদতি তুদসি তুদামি তুদতে তুসে তুদে 

দ্বিচন তুরদতঃ তুর্ঘঃ তুদাণঃ তুদেতে তৃদেখে তুদাবহে 
বনছবচন তুদস্তি তুদথ তুদামঃ তুদস্তে তুদধ্যে তুদামছে 

লোট:-_অহুজ্ঞা অর্থে - লোট, 

একঘচন ভুতু তুদ তানি তুদতাম্' তুদত্ব  তুদৈ 
ছিবচন তুদতাম তুদতম্ তুদাব তুগেতাম্ তুদেখাম, তুদাধতৈ 
বহুবচন তুদন্তা তুদত' তুদাম ভুদন্তাম, ভূদধযম, তুদামটহ 



১৪৮ 

প্রথম পুঃ মধ/ম পুঃ 
লছ--অতীত কাল অর্থে 

একবচন অতুর্দৎ 

দ্বিচন অতুদতাম অতুর্দতম, 

বহুধচন অতুদন অতুদত 

বিধিলিও --উঠিত অর্থে 

একবচন তুদে২ তুদেঃ 

ছ্বিচন তুদেতাম্ তৃদ্দেতম 

বনতবচণ তুদেযুত তুদেত 

ল্ট __-ভবিষ্যৎ অর্থে 

তাধস্ততি 'তাত্শাস 

ঠোন্ম্তঃ তোতংগ্তথঃ 

ভোংন্যান্ত তাত্গ্তথ 

আভণঃ 

একণ০ণ 

দ্বব১ণ 

বঞব৮ 

আধুনিক ব্যাকরণ কোমুদী 

উদ্তম পুঃ পথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 
লঙ 

অতদম অতুদত অতুদথাঃ অতৃদে 

অতুদদাৰ অতুদ্তোম অতুপধেথাম অতদাবাহ 

অতৃদাম অভুদন্ত অতুপধবম অভদামহি 

বিধিলি 

তুদেয়ম ভদেত তুদেথাঃ তৃদেয় 

তুদেব তৃধ্যাতাম তদেযাখাম্ তুধেবহি 

তধেম তুদেখন তুদেধ্যম তুধেমভি 

ল্ট 

তাত্গ্াামি ঠাতশ্ততে তোতন্যসে 

তোহল্য।বঃ 

র্ গ্ঠে 
তাতৎন্যে ৩ তাতৎশ্েখে তোচম্যাবহে 

তাংস্যামং তাঙ্লাপ্তে তোবশ্যাধেব তোতৎল্ামহে 

লিখ লেখা, পরন্রৈপদী স্পৃশ_ স্পর্শ করা, পরস্যৈপদী 

একবচন 

দ্বিবচন 

বৃবচণ 

একবচন 

দ্বিচন 

খছুখচন 

একবচন 

ছ্বিবচন 

বন্ব্চন 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উম পুঃ 

পট.--বর্তমান কাল অর্থে 

লিখতি লিখনি পিখামি 

লিখতঃ লিখখঃ লিখাবঃ 

পিখস্তি লিখখ লিখাম 

লোট_ অনুজ] অর্থে 

লিখতু লিখ লিখানি 

লিখতাম লিখতম্ পিখাব , 
লিথস্ত লিখখ লিখামঃ 

লঙ_-অতীত কাল অর্থে 

অলিখৎ অলিখঃ অলিখম, 
অলিখতাম্ অলিখতম্ অলিখাব 

অলিখন অলিধত অলিখাম 

প্রথম পুঃ মধ্যম গুঃ উত্তম পুঃ 

লট.-_বর্তমান কাল অর্থে 

স্পশতি স্প্শসি স্পৃশামি 
স্পূশতঃ স্পৃশথঃ ম্পূশাবঃ 

স্পৃশস্তি স্পৃশখ ন্পৃশামঃ 
লোট --অনুজ। অর্থে 

শত স্ৃুশ স্পৃশানি 

স্দৃপতাম স্পূশতম্ স্পৃশাব 

ৃশ্ত স্পশত ্ৃশাম 
লঙ্-- অতীত কাল অর্থে 

অন্পৃশৎ অন্পৃশঃ অন্পৃশম, 

অন্পৃশতাম্ অন্পৃরণতম, অম্পৃশাব 
অন্পৃশন্ অন্পৃশত অন্পৃশাঙ 



একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

ধাতু্গপ 

প্রথম পুত মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 
বিধিলিউ-_উচিত অর্থে 

লিখে লিখে:  লিখেয়ম, 

লিখেতাম লিখেতম্ লিখেব 

লিখেযুঃ লিখেত লিখেম 

ল্ট-_-ভবিষ্যৎ কাল অর্থে 

১৪৯ 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উওম পুঃ 
বিধিলিঙ__-উচিত অর্থে 

স্পূশেষ স্পূশেঃ  স্পশেয়ম, 

স্পূশেতাম স্পৃূশেতম, স্পূশেব 

স্পৃশেয়ুঃ স্পূশেত ম্পৃশেম 

ল্ট-_-ভবিষ্যৎ কাল অর্থে 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

লেখিষ্যতি লেখিষাসি লেখিষ্যামি ন্প্রক্ষ্াতি প্প্রক্গ্যসি ক্প্রক্ষ্যামি 

লোখধ্যতঃ লেখিষ্যথঃ “লখিষ্যাবঃ ক্প্রন্ষতঃ ল্প্রক্ষ্যথঃ দ্প্রক্গ্যাবঃ 

'লখিষ্যস্তি .পখিষ্যথ লেখিষা!মঃ ন্প্রক্ষ্যত্তি ল্প্রক্ষাথ ক্প্রক্ষ্যামঃ 

প্রচ্ছ_জিড্তাস! করা--পরন্মৈপদী 
নট লোট, লঙ্ ও বিধিলিও-এ প্রচ্ছ স্থানে পুচ্ছ, হয় 

-__পৃচ্ছতি পৃচ্ছতঃ পৃচ্ছন্তি , পৃচ্ছসি পৃচ্ছথঃ পৃচ্ছথ , পৃচ্ছামি পুচ্ছাবঃ 

পৃচ্ছামঃ। 
লোট.__পৃচ্ছতু পৃচ্ছঙাম পৃচ্ছস্ত ; পৃচ্ছ পুচ্ছতম্ পুচ্ছত; পৃচ্ছানি পৃচ্ছাব 

পুচ্ছাম। 

শঙ-_অপৃচ্ছৎ অপৃচ্ছতাম অপৃচ্ছন্, অপুচ্ছঃ অপুচ্ছতম্ অপৃচ্ছত , 'অপৃচ্ছম 
অপুচ্ছাঁব অপৃচ্ছাম । 

বিধিলিউ__পৃচ্ছেৎ পৃচ্ছেতাম্ পৃচ্ছেষুঃ , পৃচ্ছেঃ পৃচ্ছেতম্ পৃচ্ছেত , পুচ্ছেয়ম্ 

পৃচ্ছেব পৃচ্ছেম। 

ল্ট-_প্রক্ষ্যতি প্রক্ষ্যওঃ প্রক্ষ্যস্তি, প্রক্ষ্যসি প্রক্ষ্থঃ প্রক্ষথ। প্রক্্যামি 

প্রক্ষ্যাবঃ প্রক্ষ/।ম | 

ইব-_ইচ্ছ! কর! (19 দাও) পরল্মৈপদী 
ইষ. ধাতুস্থানে ইচ্ছ, হম়-_ 

লট-_ইচ্ছতি ইচ্ছতঃ ইচ্ছস্তি; ইচ্ছপি ইচ্ছথঃ ইচ্ছথ; ইচ্ছামি ইচ্ছাবঃ 

ইচ্ছামঃ। ২, 
লোট.--ইচ্ছতু ইচ্ছতাম্ ইচ্ছন্ত; ইচ্ছ ইচ্ছতম্ ইচ্ছত, ইচ্ছানি ইচ্ছাণ 

ইচ্ছাম। 
লঙ-এচ্ছৎ ্চ্ছতাম্ এচ্ছন। এচ্ছ: এচ্ছতম্ এচ্ছত ; এচ্ছম্ এচ্ছাব 

এচ্ছাম। 
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বিধিলিও__ইচ্ছেৎ ইচ্ছেত।ম, ইচ্ছেযুঃ ১ ইচ্ছেঃ ইচ্ছেতম, ইচ্ছেত? ইচ্ছেয়ঘ়, 

ইচ্ছের ইচ্ছেম। 

ল্ট--এষিষ্যতি এবিষ/তঃ এিব্যস্টি 
এধিষযামি এধিষ)াণঃ এধিষ)াম: | 

স্ব-মরা (59919) আত্মনেপন্গী * 
লট, লোট, লঙ্ ও বিধিলিঙএ মু ধাতুখ খস্থানে রিয় (মির) হয়| মৃধাতু 

লট, লোট,, লঙ্ ৪ বিধিলিঙএ আত্মনেপদ্দী কিন্ত লুট প্রভৃতিতে পরন্মৈপর্দী | 

এবিষ্যসি এফষযথঃ এফিষ্যথ ? 

লট-_-বর্তমান কাল অর্থে 
প্রথম পুর মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একবচন অ্রিয়তে অিয়েসে মিয়ে 

দ্বিচন মিয়েতে অিয়েখে অিয়াবহে 

বছবচন অরিয়ন্তে অিয়ধ্ব অ্রিয়ামহে 
লোট _-অঠজা 'র্থে 

একবচন মিয়তাম, অিয়ন্ব মিয়ে 
দ্বিবচন আ্রিয়েতাম, ম্রিয়েখাম, জিয়াবহ্ৈ 

বখচন ম্মিয়ন্তাম, অিরধ্বম, স্রিয়ামকৈ 

গ$--অতীতকাল অথে 

একবচন অত্রিয়ত অশ্রিয়থাঃ অসিয়ে 

দ্বিচন অস্ত্রিয়েতাম, অমিয়েখাম, অধ্িয়াবহি 

বছবচন অত্যন্ত অশ্রিয়ধবম, অভ্রিয়ামহি 

বিধিলিউ-বিধি বা উচিত অর্থে 

একবচন ম্রিয়েত মিয়েখাঃ জিয়েয় 
দ্বিচন অিয়েয়াতাম, অয়েয়াথাম, অিয়েবা 

বন্ধবচন ম্রিয়েরন্ জিয়েধ্বম.. মিয়েমহি 
লুট -_-৬বিষ্যৎকাল অর্থে, পরশ্মৈপদী 

একবচন মরিষ্যতি মরিষ্যসি মরিষ্য।মি 

দ্বিচন মরিষ্যতঃ মরিষ্যথঃ মরিষ্যাবঃ 

বহধচন মরিষাস্তি মরিষ্যথ মরিষ্যাষং 
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প্রচলিত করেকটি তুদাদিগণীয় ধাতুর লট, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্, ও 

ল্ট্এর প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ £-- 

ধাতু অর্থ লট লোট্ লঙ্ বিধিলিঙ লুট, 

বিশ,(প) প্রবেশ করা বিশতি বিশতু অবিশৎ বিশে বেক্ষাতি 

কং » কাটা, কম্ততি কন্ততু অকৃস্তৎ কৃন্তেখ  কতিষ্যতি, কংন্তি 
ক. » ছভান কিরতি কিরতু অকিরৎ কিরে করিষ্বৃতি করীস্তি 
দূ (আ) আদর করা আব্রিয়তে আব্রিয়তাম আদ্রিয়ত আদ্বিয়েত আপরিস্যতে 

মৃস্জ (পাঁড়ুবিয়া যাওয়] মঙ্জতি মজ্জতু অমজ্জং মজ্ছেং মঙ্ক্ষ্যতি 

আদিশ (প)আদেশ কর! আর্দিশতি আদিশতু আদিশৎ আদিশেৎ আদেক্ষ্যতি 

মুচ (প) মুক্ত করা! মুঞ্কতি মুর্চতু অমুঞ্চ২ং মুঞচেখ মোক্ষ্যতি 

পলি, ৮ লেপন করা লিম্পতি লিম্পতু অলিম্পৎ লিম্পেৎ লেপ ন্তাতি 

ৰ গলুপ্ত করা লুম্পতি লুম্পত় অলুম্পৎ লুম্পেৎ লোপ স্তুতি 

দ ল।ভ করা বিন্দতি বিন্দতু অবিন্দৎ বিন্দেখ বেংশ্যতি 

(আ) বিন্দতে বিন্দভাম্ অবিন্দত বিন্দেত বেংস্যতে 
সিচ্ (প) সেচন কর। সিঞ্চতি সিঞ্চতু অপিঞচৎ সিঞ্চেৎ সেক্ষ্যতি 
স্থজ (প)স্থট্টি করা হ্জতি স্যজতু অস্থজৎ স্যন্গেৎ অরক্ষ্যতি 

ক্ষুরু « শোভ। পাওয়া ক্ষুরতি স্ফুরতু অন্ফুরৎ শ্ষুরেৎ স্দুরিষাযতি 

অনুবাদ 
ঈশ্বর সকলকে স্থাটি করেন-__ঈশ্বরঃ সর্বান্ কৃজতি। 
সর্বত্র জয় ইচ্ছা! কর] উচিত--সর্বন্র জয়ম, ইচ্ছেৎ। 

অগুচিকে স্পর্শ করিও না-_-অগুচিং ন ম্পৃশ | 

গুরু শিষ্যকে আদেশ করিলেন--গুরুঃ শিষ্যম. আদিশৎ। 

পাপ আমাকে স্বর্শ করিবে না--পাপং মাং ন শ্প্রক্ষাতি। 

নুপতি নগরে প্রবেশ করিলেন-নপতিঃ নগরং প্রাবিশং। 

বালক জ্বল ছিটাইতেছে-বালকঃ জলং সিঞ্চতি। 

আমাকে ছাড়িয়া দাও_-সুঞ্চ মাষ.। 

গু শান্ত উপদেশ দিবেন--গুরু; শান্ধম, উপদেক্ষ্যতি। 

কাহাকেও পীড়া দেওয়া উচিত নহে--ন কমপি তুদেৎ। 

নি 
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অনুশীলনী 
১। সংস্কৃত অন্বাদ কর :-_ 

গুরু তাহাকে আদেশ করিয়াছিলেন । মৃর্ধ পুজগণ বুদ্ধ পিতাকে পীড়া 
দেয়। যদি ইচ্ছা কপ তবে যাইতে পার। কাহ্ারা না ধন ইচ্ছা করে? 

প্রত্যহ কিছু লেখা উচিত। জাত ব্যক্তি অবশ্তই মরিবে। কৃপণের নিকট ধন 
যাজ্জ। কর] উচিত নহে। তাহারা আমাকে প্রশ্ধ করিলেন। আমার মত 

ক্ষত্র প্রাণিগণ জন্মিতেছে এবং মরিতেছে। 

২। শুদ্ধ করিয়! লেখ £-- 

ঈশ্বরঃ সর্বং সর্জতি। কথং জলং সেচপি? ষুয়ং মাং মা স্পৃশ | পুক্রাৎ শিষ্াৎ 
পরাজয়ম, ইচ্ছযাৎ | জন্তবঃ জায়ন্তি চ মরস্তি চ। অন্য শবে! ৰা বুদ্ধঃ মরিষ্যতে। 

জলং সিচস্তি বালকাঃ | কদাপি কমপি ন তুগ্তাৎ। গোময়েন যজস্থলং লেপতি। 

৩। ধাতৃরূপ লেখ £--( প্রথম পুরুষ একবচন )। ্ 

সিচ--লংট, মুচ লট, লিপ লোট,, [ি- লট. ও ল্ট,, হজ _-পট। 

লুট মস্জ_বিধিলিঙ | স্পূশ_-ল্ট ও লট। প্রচ্ছ-লট ওল্ট | 

৪ | শ্ন্যস্থান পুরণ কর £-- 

ঈশ্বরঃ বিশ্বং--| সঃ কিঞ্দপি ন--| প্র: শান্বম--| নৃপাঃ 

নেতারং_- | বালক: গভীপায়াৎ নগ্যাং-_-। 

দিবাদিগণীয় ধাতু 
লট, লোট, লঙ্ ও বিধিলি-এ দিবাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শ্রান্ হয়, 

উহার মথাকে। ক্রুধ+তি -ক্রুধ+য+তি স্ক্রুধ্যতি, কুপ+তিস্কুপ্+ষ 
+তিম্কুপ্যতি। 

দিব ধাতু-কৌড়! করা (79 12১) পরশ্মৈপদী 
পট, লোট্, লঙ্ ও ধিধিলিঞ-এ দিব ধাতুর ই-কার স্থানে ঈ-কার হয়। 

লট --ব্তমান কাল অর্থে 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 
একবচন দীব্যতি দীব্যসি দীব্যামি 
দ্বিবচন ধীব্যতঃ দীব্যথঃ ধীব্যাবঃ 
বহুবচন দীব্াস্তি দীব্যথ দীব্ামঃ 



ধাডুক্ণপ 

লোট--আদেশ বা অন্ন অর্থে 

একবচন দী্যতু দীব্য পাব্যানি 

দ্বিবচন দীব্যতাম দীব্যতম্ দীব্যাপ 

বহুবচন দীব্যস্ত দীব্যত দীবাাম 

| রি ল$--অতীত কাল অর্থে 

একনচন অদীব্যৎ অদীব্যঃ অদীব্যম, 

দ্বিবচন অনীব্যতাম, অদ্দীব্যতম অদীব্যাব 

ব্ছবচন অদীব্যন্ অদীব্যত অদীব্যাম 

বিধিলিছ--বিধি বা উচিত অর্থে 

একবচন দীব্যেৎ পব্যেঃ দীব্যেয়ম 

দীব্যেতাম, দীবোতম দীব্যেব 

রী 7... দীব্োেষুঃ দ'ব্যেত রীব্যেম 

ল্ট --ভবিষ্যতৎ অর্থে 

একবচন দেবিষ্যতি দেবিষ্যসি দধিষ্যামি 
দ্বিবচণ দেবিষাতঃ দেবিষ্যথঃ দেবিধ্যাবঃ 
বহুবচন দেবিষ্যস্তি দেবিষাযথ দেবিষ্যামঃ 

নৃৎ (নাচা)--([০ 98565) পরণ্মৈপর্দী 
ললট-__বঠ$মানকাল অর্থে 

একবচন বৃত্যতি নৃত্যপি নৃত্যামি 
স্থিচন নৃত্যত্ঃ নৃত্যথঃ নৃত্যাবঃ 
বন্ুবচন নৃত্যস্তি নৃত্যথ নৃত্যামঃ 

লঙ্--অতীত কাল অর্থে 

লোট-_অন্ুজ্ঞা, আদেশ অর্থে 

নৃত্যতু নৃত্য ন্ৃত্যানি 
নৃত্যুতাম্ নৃত্যতম্ নৃত্যাব 
বৃত্যন্ত নৃত্যত নৃত্যাম 

বিধিলিঙ--বিধি, উচিত অর্থে 

একখচন অনৃত্যৎ অনৃত্যঃ অনৃত্যম নৃত্যেৎ নৃত্যেঃ নৃত্যেষম্ 
দ্বিচন অনৃত্যতাম্ অনৃত্যতম অনৃত্যাব নৃত্যেতাম ন্বত্যেতম নৃত্যে 
ব্বচণ অনৃত্যন অনৃত্যত অন্বত্যাম হৃত্যেত্ত নৃত্যেত নৃত্যেম 

ল্ট-টভবিষ্যৎ কাল অর্থে 

একবচন নতিষ্যতি নতিষ্যসি মতিষ্যামি 
দ্বিচন নতিষ্যতঃ নতিষাথঃ নতিষ্যাবঃ 
বলনা নভিষ্যস্তি নতিব্যথ নতিষ্যামঃ 
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বিদ্_থাক। (79 948১) জাত্মলেপদী 
লট -_খর্তমান কাল অর্থে 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একখচন বিস্চতে বিচ্যাসে বিচে 

ছিখচন বিচ্যেতে বিদ্মেথে বিলাবন্ধে 

শন্থবচন বিদ্যপ্টে বিদ্যা বিদ্ভামছে 

লোট, --অনুজা, আদেশ অথে 

একবচন বিচ্যাতাম বিদ্যা ব্য 

দ্বিচন বিছ্যেতাম বিদ্চেখাম বিষ্যাবচৈ 

ব্বচন বিছ্যস্তাম বিজ্যাধবম বিশ্তামছৈ 

ল£-_-অতীত কাল অর্থে 

একবচন অবিচ্যত অবিদ্াথাঃ অবিচ্যে 

ছ্বিচন  অবিষ্বেতাম অবিষ্েথাম অবিজ্যাবহ্ি 

বছছবচন  অবিদ্য্ত অবিদ্যাধ্যম অবিদ্যামহি 
বিধিলিও-- বিধি, উচিত অর্থে 

একবচন বিচ্যেত বিদ্বেথাঃ বিছোয 

ভ্বিবচন বিছ্বোয়াতাম বিচ্যেয়াথাম বিস্কেষছি 

বন্ধবচন বিছ্টেরন বিছ্যেধ্ম বিশ্কেমহি 

লট্--ভবিষ্যৎ কাল অর্থে 

একবচন বেৎস্তে বেহ্ন্তসে বেতচ্যে 

দ্বিবচন বেতল্েতে বেৎস্কেথে বেংস্যাবহে 

বন্তবচন বেতশ্থাস্তে বেতশ্যাধের বেত্স্ামহে 

জন __ জন্মগ্রহণ কর! (10 ৮০ ১০11) আত্মনেপদী 

লট. --বর্তমান কাল অর্থে লোট.--আদেশ অনুজ! অর্থে 

একবচন জায়তে জায়সে জায়ে জায়তাম্ জারম্ব জায়ৈ 

দ্বিচন জায়েতে জায়েখে জায়াবহে জায়েতাম্ জায়েখাম্ জায়াবহৈ 

বনবচন জানতে জায়ধ্যে জায়ামহে জায়স্তাম জারধ্দ জারাদহে 
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লঙ্_-অভীত কাল অর্থে বিধিলিঙউ-- বিধি উচিত অর্থে 

এক্বচন অজায়ত অজায়থাঃ অজায়ে জায়েত জায়েখাঃ জায়েয 

হ্ববচণ আজায়েতাম্ অজায়েখাম অজায়াবহি জায়েয়াতাম জায়েয়াখাম জায়েবহি 

বহুবচন অজায়ঙত অজারধ্বম, অজায়ামহি জায়েরন জাফেধ্বম, জায়েমছছি 

ল্ট্--ভধিষ্যৎকাল অর্থে 

একবচন জনিধ্যতে জনিষ্যসে জনিষ্যে 

দ্বিবচন জনিষ্যেতে জনিষ্যেথে জনিষ্যাবছে 

বহুবচন জনিষ্যন্কে জনিষ্যধ্বে জনিধ্যামছছে 

প্রচলিত কয়েকটি দিবাদিগণীয্ন ধাতুর লট্, লোট্, লঙ+ বিধিলিও, ও ল্ট্- 

প্রথম পুরু একবচনের রূপ-_ 

অর্থ লট লোট. লঙ্ বিধিলিঙ্ লট. 

কৃপিত হওয়] (প) কুপ্যতি কুপ্যতু অকুপ্যৎ কুপ্যেৎ কোপিষ্যতি 

ক্রুধ, ক্র হওয়া (প) ক্ুধ্যতি ক্রুধ্যতু জক্রুধ্যৎকুধ্যেৎ  ব্রেণধিষ্যতি 

নশ্ নষ্ট হওয়] (প) নস্টতি নশ্ঠতু অনস্তৎ নশ্কেৎ নঙ্ক্ষ্যতি 

গুফ হওয়া! (প) শুধ্যতি শুধ্যতু অশুধ্যৎ শুষে শোক্ষাতি 

আনন্দিত হওয়া (প)) হৃষ্যতি হয্যতু অশহব্যৎ হষ্যেৎ হ্ষিষ্যতি হয 

মু মুখ হওয়া! (প) মুহতি মুহতু অমুহৎ মুছে, মোক্ষাতি 

শন [ মনে করা (আ) মন্ততে মন্ভতাম্ অমস্তত মন্তেত মংস্যতে 

বুধ বুঝ। (অ1) বুধ্যতে বুধ্যতাম্ অবুধ্যত বুধ্যেত ভোতস্ঠতে 

যুধ যুদ্ধ কর] (জা) যুধ/তে যুধ্যতাম্ অযুধ্যত যুধ্যত যোতংস্ততে 

শম শাস্ত হওয়া (প) শামাযতি শাম্যতু অশাম্যৎ শামোৎ শমিহ্কাতি 

অনুবাদ 

সে আমাকে সাধু,.মনে করে নাস মাং সাধুং ন মন্ততে | 

অপেক্ষাকৃত বলবানের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে-_বলীয়সা ন যুধ্যেত। 
ভোজন পাইলে বাহ্ণগণ নৃতা করে--নৃত্যন্তি ভোজনে বিপরাঃ। 

ঈদৃশ জন্ধগণ হন্মিতেছে ও মরিতেছে-আরনে চ হিরন চ ঈমৃশাঃ জন্তর? 
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কাংশ্যপাত্র ভন্ম ছ্বাগ। শুদ্ধ হয _কাংস্যং শুধ্যতি ভন্মন]। 

অতি লুন্ধ ব্যক্তির সকল দ্রব্য নষ্ট হয় অতিলুষ্ধন্ত সর্বাণি দ্র ব্যাণি নশ্স্তি। 
সে শাস্ত্র সমূহ বুঝিতে পারে নাই--স শান্ত্রাণি ন অবুধ্যত। 

মাতা কদ[চিৎ কৃপিত হুন--ক্দাচিৎ কুপ্যতি মাতা৷। 

পরের দুঃখে আননিত হই ও না--পরশ্য দুঃখেন ন হস্ত | 

কাম হইতে কোধ জন্মায়--কামাৎ ক্রোধে জায়তে। 

আমি তাহাকে ভূণেৰ মত মনে করি না_নাহং তং তৃণায় মঙ্টে। 

যাহার ধর্ম আছে তাহার সকল আছে-যন্থ্ ধর্মঃ বিচ্যাতে তস্য সর্বং বিছ্যাতে | 

উদ্যমের দ্বার! কার্যসমূহ সিদ্ধ হয়__উদ্যমেন কার্াণি সিধাস্তি। 

অনুশীলনী 
১। সংস্কতে অঙগবাদ কর :-- 

মেঘ উঠিলে মধুর আনন্দে নৃত্য করে। মান্য সর্বদ। রা 

মরিতেছে। তাহারা উচ্চবংশে জন্গিয়াছে। ' পীডিতেগ যু করা উচিত নহো। 

বুদ্ধিমান লেক বিপদে মুধ্ধ হণ ন।। আমাব মনে শখ নাই (ন বিষ্যাতে )। 

আশ্রমে শকুন্তলা একটি পুত্র জন্মে । তোমার শত পুত্র জন্মগ্রইণ ক%ক। বিনা 

কারণে কোপ কবিও ন|। লোকের কি মনে করে ভাবিয়া বিমুঢড হইবে ন|। 

আমার কলমটি হাগাইয়াছে। 

২। শুদ্ধ করিয়া লেখ ₹-_ 

পিতুঃ পুত্রঃ অজায়,। মাতা পুত্রং প্রতি ক্দাপি শ ক্ুধতি ন ব|কুপতি। 

ভগ্নান্ত্রেণ নযুধ্যেখ। স শোকেন অমুহৎ। প্রাগেব তস্য পিতা অমরৎ। ন 

শান্্ং খোরতি মূর্খ: | অগন্ঠেষাং বলমাশ্রিত্য ত্বং যুধ্যসি। অগ্লেন পিত্বলং 

শোধ্যতি। 

৩। লট্, লোট্ ৪ বাধিলিও এর প্রথম পুরুষের একবচনের রূপ লেখ :-- 

জন্, বিদ, হৃখ। বুধ যুধ নশ্ | 

৪। শৃন্তস্থান পূরণ কর ৫ 

কাংস্তং -- ভল্মনা। প্রবলেন ন--1| তশ্য অআয়ঃ পুত্রাঃ | ছুর্জনঃ 

উপদেশেন ন --| সমাং তৃণায় _। আত্মা বৈ -_ পুতঃ। তৃত্যাঃ মহতন্থঅপি 

কর্মন্থ --। 



চুরাদিগণীয় ধাতু 
চুরাধিগণীয় ধাতুব উত্তব স্বার্থে ণিচ্ প্রত্যয় হর। শিচ্ প্রত্যয়ের ই থাকে। 

চুবৃণিচ্-চোবি। চুরািগণীয় ধাতুর সহিত অয়. “যাগ হইয়া চোরয়, এইবপ 

হয়। লট, পাঁট, লঙ্ ও বিধিলিঙ-এ »্যাধগণীয় ধাতুব সভায় অ আগম হয়। 

চোরয+অ। লট্তি_চোরয়+অ+তি-্/চারয়তি। এইক্প র৮--রচয়তি। 

পৃজ- পুজয়তি। চিন্ত-_ চিন্তয়তি। পীড্-_পীভয়তি। মন্ব_মন্ত্রযতে। শম-_ 
শময়তি। দুষ--দষয়ত, (ধোষয়ত। কহ -রোহ্যাত,ঃ বোপয়াত। দা 

দাঁপয়তি। স্থা-স্থাপয়তি। তপ--তাপয়তি। অর্থ_অর্থায়তে। কথ, 

লী খচ -_বাঁচয়তি | সাত্ব-সাস্বয়তি। 

চুর চুরি করা (7০ 91) পরশ্মৈপদী 
লট--ঠমান কাল অর্থে 

প্রথম পুকষ মপ্যম পুকষ উত্তম পুক্ষ 

একবচন চোরয়তি চোরযসি "চারয়ামি 

ছ্বিবচন চোবয়তঃ চোরয়থ: চোবয়াবঃ 

বন্থবচন চোরয়স্তি চোরয়থ চোরয়ামঃ 

(লোট --অন্জা, আদেশ অথে 

এক বচন চোবয়তু চোবয় চারয়াণি 

ছ্িবচন চোরয়তাম চোরয়তম চোরয়াব 

বন্ধবচণ চোবয়স্ত চোবষয়ত চোরয়াম 

লঙ-_-অতীত কাল অর্থে 

একবচণ অচোরয়ৎ অচোরয়ঃ অচোরয়ম 

ছবিবচন অচোরয়তাম অচোরয়তম অচোরধাব 

বহুবচন অচোরয়ন্ অচোরয়ত অচোরয়াম 

বিধিলিঙ--বিধি, উচিত অর্থে 

একবচন  চোরয়েৎ চোরয়েঃ চোরয়েয়ম্ 
ছিবচন ঢোরখেতাম্ চোরয়েতম্ চোবয়েব 

রছবচন চোরযেযুঃ , চোরয়েত চেকিদ্সেম 
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ল্ট- ভবিষ্যৎ কাল অর্থে 

একধচন চোরয়িস্কৃতি চোরয়িস্যুসি চোক্সিস্কামি 

ছ্বিবচন চোরয়িস্কতঃ চোরযিস্যথঃ চোরমিয়্াবঃ 

বচন চোব মিত্ৃস্তি চোরয়িস্বাণ চোরফিযবা!মঃ 

ভক্ষ-_ভক্ষণ করা! (1০ 6৪1) পর্যৈপদী 
লট --ভঙ্গ্মৃতি ওকঙ্গয়তঃ ভঙ্ষযস্তি; ভক্ষয়সি ভক্ষয়থঃ ভঙ্গয়থ ; ভঙ্গ্কামি ৩ঙ্গয়াবঃ 

ভক্ষয়াম£ | 

লোট.-_৬ক্ষয়তু ওক্ষয়তাম্ ভক্ষমস্ত ; ওক্ষয় ভক্গয়তম্ ভক্গয়ত ; ভক্ষাণি ভক্ষয়াব 
ভক্গয়াম। 

ল$--অওক্ষবৎ অভক্ষযতাম্ অতঙ্গয়ন; অভঙ্গবঃ অভক্ষযতম অভ্র.” 
অভঙ্ষয়ম অভক্ষয়াব অভক্ষয়াম । 

বিধিলিড্-_ ভক্ষয়েৎ ভক্ষষেতাম্ ভক্ষয়েযুঃ ; ভঙ্ষয়েঃ ভক্ষয়েতম্ ভক্ষয়েত; 
ভক্ষয়েয়ম্ ভক্ষয়েব ভক্ষয়েম । 

ল্ট-_ভক্ষয়িস্যাতি ভক্ষয়িষ্যতঃ ভঙ্ষয়িয্ৃত্তি ; ভক্ষয়িষ্যসি তক্ষযিস্তথঃ ভক্ষয়িস্বথ ; 
ভক্ষযিহ্যামি ভক্ষযিস্যাবঃ ভক্ষরিয়াম: | 

পূজ _ পুজ। করা (10 70191010 ) পরন্সৈপদী 

লট._-পুজয়তি পুজয়তঃ পূজয়ন্তি , পুজয়সি পৃজ্বথ: পৃজয়থ ; পৃজয়ামি পূজন্নাবঃ 

পূজয়ামঃ | 

লোট __পৃজয়তু পৃজয়তাম্ পূজয়স্ধ ; পৃজয় পৃজয়তম্ পূজযত , পুজয়ানি পৃজয়াব 
পৃজয়াম | 

লঙ-_অপুজয়ৎ অপুজয়তাম্ অপুক্ধয়ন্) অপুজয়; অপুজয়তম্ অপুজয়ত ; অপূজয়ম্ 
অপৃজয়াব অপূুজয়াম। 

বিধিলিঙ,_পুঁজয়েও পুজয়েতাম্ পৃজয়েযুং ; পুজয়ে; পুজয়েতম্ পৃজয়েত ; 
পুজয়েয়ম, পুজয়েব পুজয়েম । 

ল্ট.-পুষ্জযিস্বতি পৃছয়িস্কতঃ পুজযিস্তস্তি পৃজরিস্থসি পৃজরিদ্থ; পূর্জননিস্যথ ) 
পূজবিষ্কামি পূজরিস্তাবঃ পূজসিক্যামঃ | 



ধাতৃন্ধপ ১৫৯ 

মঙন্জে-_মর্ীপাকয়! (10 ০9798516) জাত্মলেপদী 
লট্--বর্তমান কাল অথে 

প্রথম পুক্ষ মধ্যম পুক্ষ উত্তম পুরুব 

একব৮ন গেন্বয়তে মন্্রয়সে মন্তরয়ে 

স্িণচন মন্ত্রয়েতে মন্ত্রয়েখে মন্ত্রয়াবন্ধে 

বন্ছবচন মন্রয়ন্তে মন্ত্রয়ধ্ে মন্্যামছে 

(লাট_-জনুজা, আর্দেশ জর্গে 

একবচণ মন্ত্রযতাম মনন মন্ত্রযৈ 

মন্ধ্যয়েতাম, মন্ত্রষেথাম মন্ত্রয়াবহৈ 

মঞ্থয়ন্তাম মন্ত্রযধধম মন্ত্রধামহৈ 

লঙ্__অতীত কাল অথে 

একট্চন সমন্ত্রতত অমন্ত্রয়থাঃ অমন্ত্রয়ে 

দ্বিবচন অমন্ত্রগেতামূ অমন্ত্রয়েখাম্ অমন্ত্রয়া বি 

বহৃবচন অমন্ত্রয়স্ত অমঙ্জয়ধ্বম, অমন্ত্রয়ামা 

বিধিলিও বিধি, উচিত অর্থে 

একবচণ মন্ত্রয়েত মন্ত্রয়েথাঃ মন্ত্রয়ের 

স্থিবচণ  মন্ত্য়েযাতাম, মন্ত্য়েয়াথাম, মন্ত্রয়েবছি 

বহুবচণ মন্্নগেরন্ মন্ত্য়েধ্বম, মন্ত্রসেমা্ন 

ল্ট্--ভবিষ্তৎ কাল অর্থে 

একবচন মন্ত্রযিহ্যাতে মন্ত্রয়িষ্যাসে মন্্রয়িস্তে 

দ্বিবচন মন্ত্রযমষ্তেতে মন্ত্রযিষ্তেথে মন্ত্রিষ্যাবহে 

বহুবচন মন তযিসতান্তে মন্তরযিষ্যধে মন্তরযিস্ামহে 

প্রচলিত কয়েকটি চুরাদিগণীয় ধাতুর লট্-এর প্রথম পুরুষ একবচনের রূপ-.. 
অর্চ ( অর্চনা করা )--অর্চয়তি। অর্জ ( অর্জন করা )--অর্জযুতি। 

পাল্ (পালন কর। )--পালয়তি। অর্থ (প্রার্থনা কর। )--অর্থরতে । 

চিন্তু (চিন্ত1! কর] )---চিস্তয়তি। কথ, ( কথা বলা) কখয়তি। 

গীড় (পীড়! দেওয়া )--পীড়ঙ্তি। দণ্ড, (শান্তি দেওয়া )--ছওয়তি 

তড় (তাড়না করা )--ভাষরতি।  শম্ (দেখা )--শামকতি। 



১৬০ আধুনিক ব্যাকর॥ কৌমুদী 

ভন্ভুবাদ 
ব্রাক্ষা চোবকে শত মুদ্র। ধগুদান করেন _-নৃপঃ "চীরং শতং দগুয়তি | 

বালিকা শিব পুজ। কবে-__বালিক1 শিবম, অচয়তি। 

পুজ্যদিগকে ব্রাহ্মণ পুজা কবেন-__পৃজ্যান্ পুক্গয়তি বিপ্রঃ | 

মাতা সর্বণ] পুরে হিত চিন্ত। কবেন_-মাতা সবদ] পুজ্ন্য হিতং চিন্তষতি ৷ 

কামী নৃঙণ নৃঙন প্রার্থন৷ কবে কামী নবং নবং প্রার্থযতে। 

শ।বক্গণ পিত ঠইলে বৃদ্ধ চিগ্ত। করিল-_-শাণকেষু নিহতেষু থঃ আঠিস্তয়ৎ | 

অনুশীলনী 
১। সংস্কৃতি অন্বাদ কব £- 

শৈবগণ শিবের পৃজ' কবে। তাহাবা আমাকে গণনা কবিল ন| | 

চিন্তা কবিলেন। বাজা ।শষ্টদিগকে পালন কবেন। ঠিণি তৃষ্টকে দণ্ড 
করেন। দশ বংসর পযন্ত তান! কবে । তিনি গ্রস্থগুপি €চনা করিয়াছেশ। 

জীবনের তৃতীয় ভাগে পুণ্য অর্জন গাব পাই । 

২। ধাতুবপ লেখ £ লট, পোট. ও বিধ'পঙ্ প্রথম পুধ্ষ একবচন-- 

চুর্, মন্ত্র, পুজও চিত্ত পীড্। 

৩। শু করিয়া লেখ ঃ খিষুমচ ভবান্। তে পরানং ন অভক্ষযস্ত। 

একাকিনা সন্ত্রাধসি কিমি? নৃপঃ প্রজাঃ পালয়েত। যত্বং বিনা খিদযাং ন অর্জতি। 

অদাদিগণীয় ধাতু 
সাধারণতঃ অদাধধিগণীর ধাতুর উত্তর তি, তস্। অন্তিত তে, আতে, অস্ত 

প্রভৃতি বিভক্তিগুলি যুক্ত হয, মধ্যে অ প্রভৃতি বর্ণের আগম হয় না। অদ্শতি-, 

অত্তি। যা+তি-্যাতি। 

অন্_ খাওয়া (7০ 68: ) পরল্যৈপদী 
লট লোট্ 

কিশ্রথম পু মধ্যম পু উত্তম পু প্রথম পুঃ: মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 
একবচন অতি. অসি অদ্মি অত্র. অদ্ধি প্খদানি 
ঘ্বিচন অত্বঃ অঃ অন্ধ অত্বাম অত্র আদার 

বহুবচন আত্তি অথ অপু). আন্ত অন্ত অদাম 



ধাঁতৃরূগ ১৬১ 

লড বিধিলি৬ 

এক ব৮ন শার্দং 1৮: স]ম অ্যাং অগ্ধাঃ অছ্যাম, 

দ্বিণচন খালামা আনম গ্রাছ অগ্যাতাম, অদ্যাতম অগ্যাব 

5 বউন 11৭ সা আদম গু; মগ্াত অগ্য!ম 

বা -বাওয়। ( 19 8৪০ ) পরস্মৈপদ্দী 
পে ১ যা।& বাত বান্ছি) যাসি যাখঃ যাগ; মামি যাবঃ যামঃ। 

লাই যাড যাতাম, যান্ধ, যাভি যাতম খাত: যানি যাণ যাম। 

পট -- এন।২ অনাতাম অযুগ অবাশ । অধাঃ আযাতম অযাত , 

অমবাম, জনাব অধাম। 

গাগা যাণাতাম, যামুঃ ১ বাতা তাধাতম যাখাতি 

বয়াম, মাগার খানদাম। 

৬ 

শল্য,ত সাল ঠ যাল।।ু , সান্তাস সালা মাশ্ুখ 

ব|স্া। এম মাঙার খাঙ্গামত | 

জাগ্ -জাগরিত হুওয়। (19 ৮816) পরস্মৈপদী 
পট _জ191৩ লাগৃঠঃ জাগ্রাতি ১ জাগি জাগুথঃ জ্ঞাগুণ , জাগগি জাগুবং জাগুমই 

লোট _জাগতু ক্গাগুতাম জাগ্রত, জাগুইছ জাগৃঙওম, জাগৃঙ : জাগবাণি জাগব|ব 

জগপাম। 

লে _ম্জাগঃ গজাগুতাম জা গরুত , এজ1?: ঈক্গাগৃতম : আঅজাগৃত ২ 

এজাগবম মঙ্জাগুণ অন্গাগুষ, 

বিপলি৪ -জাগুদাঙ জাগুণা তাম, জাগৃযূং : জাগুয়াঃ জাগৃষাতিখ, জাগুয়াত ; 

জাগৃয়।ম জাগুযাখ জাগুয়াম | 

লট -ছাগরিধ্যত ভ্বাগশিষ্যুত. জাগবিঝ।ন্ঠি , জাগন্িষাসি জাগবিষাথঃ 
জ|গনিষ্যথ , জাগবিষামি জাগাবধা।বঃ জ।গবিষ্যামঃ | 

শীস _শাসন কর। (70 ০569 ) পরল্মৈপদী 
লট্-_শান্তি শষ শাসতি , শাস্স শিষ্ঠঃ শিট: শাস্সি শিষ, শিম্পঃ। 

লোট--শাস্ব শির্ধাম্ শাসভু , শাধি শিষ্টম শিষ্ট ; শাদানি শাসাধ শাসাম। 
লঙ্__-অশাৎ অশিষ্টাম, অশান্ত: ) অশাহ, অশাঃ অশিষ্টম অশিষ্ট 

অশাসম, অর্শিষ, অশিক্ম | 
১১ 



১৬২ মাঁধুনিক ব্যাকরণ কোমুধী 

বিধিলি৬-_শিধ্যাৎ শিষ্যাতাম, শিষ্য: ১ শিষ্যাং শষ/।তম, শিব্যাত , 

শিহ্াম শিধ্যাব |শধ্যাম | 

শৃট্--শাসিষ্যতি শাসধাত, শ![সধ্যস্তি; শাসিযাদি শাচদিষ/খঃ শাপিষ্যথ ) 

শসিষ]াম শা,সব্যাবঃ শামিষামঃ | 

জস._হওয়া (79 ৯) পরন্রৈপদী 
লট্__-অন্তি স্তঃ সপ্তি , অপি সঃ গু, আম্ম খ্বঃ ম্মঃ। 

পোট্_ অন্ত স্তাম্ সত্ব: এধি শুম্ সত) অসানি এসাব অসাম। 

ল&_-আপসীৎ আস্তাম আসন্ 3) আপীঃ আস্তম. আগ; আদম আগ্ধ আ।ন্ম। 

বিধিলিঠ--গ্যাৎ় স্যাতাম সঃ; গ্তাঃ জ্যাতম স্যা, গাম স্যার শ্যাম । 

পট পাত লুট এব ম৩--ভপিধ্যতি ভাবধাত: শুবিষাগ্ত ইত্যাদি) “7 

স্ স্থানে 2 আদেশ হব। 

হন্_বধ কর! । 19 8 । পরস্মৈপদী 
'লট.-_ইস্তি হ5ঃ প্পন্থি ১ ইসি ৬৭ হথ? হম হথঃ হন্সঃ 

গোট-হুগ্ হতাম, স্প্ক; জহি হতম্ ৩, শুনানি হনাণ ইশাম। 
লঙ-_ অইন্ গ্হতাম্ অস্ন ; অহন অহতম্ অহ্ত , অঙ্থনম্ অহন্ব জন্ম । 

খাঁধলিহ _তন্ঠাৎ ঠগাঠাম্ হস)5 5 হগ্ঠাঃ হখগাতম হঠাত, 
হন্া।ম গাব হগাম। 

লট-_হনিন্যতি হনিষ্যত, হন্ষ্যিস্তি ইত্যাদি | 

বিদ্-_জান। (10 7090 ) পরল্মৈপদী 

বিদ্ ধাতুপ লট. এর নয়টি রূপেব স্থানে বিকল্পে লিটের রূপও হখ। শুজ্-_ 

'ধিদে! লটে| ব।' বিদ্ ধাতুর লট, এ বিকল্পে লিট -এর রূপ হুয়। 

লট-_খর্তমান কাল অর্থে 

প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুক্রষ 

একবচন বেত্তি, বেদ বেৎসি, বেখ বেলি, বেদ 

ছ্থিচন বিস্বঃঃ বিদতু বিখঃ, বিদথ,ঃ বিদ্বঃ, বিদ্ধ 
বন্ৃবচন বিদস্তি, বিছুঃ বিখ, বিদ বিশ্লঃ, বিল্ল 

লোট.-__বেক্ছ, বন্তাম বিধস্ক ; বিদ্ধি বিত্বম্ বিত্ত; বেদধানি বেধাব বেদাম। 
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শ$--অবেছ অপিস্তাম্ অধিদন্, অবিদুঃ ; অধেঃ, অবেৎ অবিশ্তম অবিত্ত 
অবেদম্ অবিছু অধিষ্প । ূ 

ব্ধিলিছ-থিগ্যাথ বিজ্যাতাম্ বিছু/ঃ , বিদ্যা; 'বন্ক/৩ম্ খিগ্াঙ , বিদ্যাম্ বিদ্ভাব 

বিদ্ভাম। 

লুট__পেদিযাতি বেবিষ্যতঃ বিদিষ্যগ্ভি) -ব দস্য।ল বোদ্য্যখঃ ধেপিষাথ ? 
বেধিষ্যাম বেদিষ্যাঃ বেদিধ্যাম£ | 

আঙ্- বসা, থাক! (29 5/6 19 9৫8) ) আত্মনেপর্দী 
লট লোট 

প্রথম,পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম প্ুঃ প্রথম পু মধ্যম পু উত্তম পুদ্ধয 

ন আস্তে আস্সে আসে আন্তাম আস্স্ব আপৈ 
আসাতে গাসাথে মাহ্ছছে আপাঠাম মাসাথাম আসাখহৈ 

ন আসতে মাছে, আধ্বেআন্মহে আসতাম. আৰ আধ্বম আসাম 
শ. শিধিশিঙ্ 

একবচন এাস্ত মাস্থাঃ আপি আশীত সা” 412 আমীয় 

দ্বিচন আসাতাম্ আলাখাম্ আম্বহি আলীয়াঙাম আসীয়াখাম আসীখছ 

বন্বচন আসঙ মাদমআধ্বম্ আন্মহছি আসীন আলীধ্বম. আসীমহি 

লুট. _আাসয)তে আসিষ্যেতে আসিষান্তে। আসিব্যসে আসিষ্যেথে 

শা।স্যধেব , গা।সধে। মা।সফ্যাবন্থে আসিফ্যামছে। 

, শী- শয়ন কর। (70186 00৮) আত্মনেপদী 

লট. লোট. 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উ্তম পুঃ প্রথম পুত মধ্যর্ষ পুঃ উত্তম পুঃ 

একবচন শেতে শোয় শয়ে শেতাম  শেঘ শয়ৈ 

দ্বিচন শঙ্গাতে শষাখে বহে শয়াতাম্ শযরাথাম্ শয়াবহৈ 

ধন্তবচন শেরতে শেধেব শেষে শেরঙাম  শর্ধবম্ শর়ামছৈ 

ল্ঙ্ বি4ধিলিঙ্ 

একবচনখজশেত অশেখাঃ অশয়ি শয়ীত শয়ীথাঃ শরীয় 

দ্বিচন অশয়াতাম্ অশয়াখাম্ অশেখহি শরীয়াতাম্ শীয়খাম্ শয়ীবহথি 

ধছুবচন অশেরত অশেধ্বম অশেমহি শরীরন্ শরীধযম.  শম্বীম্তি 
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লুট. শরিযাতে শ'়বোতে শধিষ্যন্থে 2 শয়িযযটসে শযিধোগে শয়িষাধের , 

শয়িষো শধিম্যাবহে এধিষ্যামভে | 

দহ-_ দোকন কর! (70 710) উভয়পদী 
লট __-পবস্মৈপাদ লট.---আন্মনেগদ 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ প্রথম পুঃ মধাম পুঃ ' উত্তম পুঃ 

একপচন ধাঞ্ধি ধোগি দোভি] চগ্ধে ধুক্ষে ঢুহে 

দ্বিবচন দু্ধীঃ ছুপ্ধঃ  দুছবঃ হানে  ছুহাথে দুবহে 

পভবচন ত্রন্তি দ্বপ্ধ ছভনঃ চুহৃতে ণগধ্বে ছুই]ে 

লোট--পরশ্মৈ প॥ লোট _আওজ্মনে পর 

একবচন দোগ্ধ, ঞ্চি. দোভাশি দ্বপ্ধীম ক্ষণ দোটু 
দিবচণ দ্রপ্ধাম দুগ্গম দোভাব দহাতাম চঙভাখাম দোহতি 
ববচন তহন্ত চিগ্ধ "দাহাম এ৯৩াম এুগ ধ্বম 2] 

লর্ড _পবশ্মৈপ« ঃ পঙ_আত্মনেপদ 

একখচন অধোক অপোন্ট অদোহম অন্থপ্ধ অঞদ্ধাঃ অণুহি 
দ্বিচন অদুপ্ধাম অদ্রপ্ধম অভ্রহ্ব অন্ুভাতাম অনুহাথামূ অদুহবহি 

বছণচন অদ্ুহন অন্ধ অন্ভহ] অতুহও অধুগধবম অহ্]ুহি 

বিধিলঙ--পবস্মৈপদ বিধিলিউ__আত্মনেপ॥ 

একবচন দুহাহ হাঃ হহা!ন ছুহাত দুহীথাঃ তহীয 

ছিণন হহা গাম দহাতম দুহ্াাথ গ্রহথীয়াতাম দুহীখাখ।ম তুহীধতি 

ধভখচন হাঃ দুহাত দহ্যাম দুহীরন দ্হীধ্বমা দুহ'মহ 

।  ল.ট.__পরন্মৈপ ল্ট-_-আত্মনেপধ 
একখচন 'ধাক্ষ্যতি ধোক্ষ্যসি ধোক্ষযামি ধোক্ষ্তে ধোক্ষাসে ধোক্্ে 
ছিবচন ধোক্ষ্যত: ধোঙ্যথং ধোক্ষ্যাবঃ ধোক্ষেতে ধোক্ষেতখে ধোক্ষ্যাবছে 
ব€বচন ধোক্ষান্তি পোক্ষাথ ধোক্ষ্যামঃ ধোক্গ/গে ধাতধেরব পোক্য।মছে 

প্রচলিত কয়েকটি অধাদিগণী'য় ধতুর লট; এব প্রথম পুরুষ একবচণের কপ-_ 
য|-(যাওয। )যাতিি, ৭1--( প্রবাহিত হওয়। ) বাতি, পা_( রঙ্গ। করা) 

পাতি, ক্দ( বোদন কর) রোদিতি, ই-(যাওয়।) এতি ইত: যস্ভি, স্ত-- 
(স্ততি করা) সম্তোতি। ব্ব- ব্রনীতি বওঃ ক্রবন্তি, ব্রতে ক্রবাতে ক্রবতে। 
অপ্রি-উ--(পডা) অধীতে অধীয়াতে অদীয়তে | খস্--( স্বাদ নেওয়া ) 
খপিত। ন্না (ন্নান করা ) ম্নাতি। 
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জনুবাদ 

বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়__বাধুঃ মন্দং মন্দং বাতি। 

তাহার শয্যায় শয়ন কবে--তে শষ্যান্ শেরতে। 

বালকগণ খে পাঠ করে-বাণকাঃ বেদম্ অধীয়তে। 

রাজা রান্দ্টশাসন করেন-_রাজা রাজ্যং শান্তি। 

গোপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল--গোপঃ দ্ুপ্ধম অধোক্। 

আমি তোমার শবণ!গঙ, আমাকে উপদেশ দাও--শাধি মাং তাং প্রপন্নম্। 

পহমেগ্ন হস্তীকে শগাল ৪ তা] করে--শগাণোহপি পক্গমগ্নং গজং হন্থি। 

শধণাগতকে হত্য| করিও ন।--শবণাগ ৩ং মা জভি। 

[মিগণ পাত্রিতে জাগরণ করে _সংযমিনঃ পাতৌ জাগ্রতি। 

পয বল, উচিত, প্রিথ বল। উচি৩--পত্যং কয়াৎ, প্ররং কবাহ। 

৩।বে পাটি ধশ আছে -শ্তদী তীরে পঞ্চ ফলানি সঞ্ঠি। 

অনুশীলনী 
১। পাত ঝপ লেখ « - 

লট. প্রথম পুক্ষ ধনুণচন ও লোট মধ্যম পুক্ষ একবচন । 

ই, শাস্, হন, আস্, অস্ঃ ছুই, আধ-ই | 

২। সংস্কুতে অভথাদ কর :_- 

পুরাপালে দশবণ নামে এক বাজ! ছিলেশ। তীঙাব তিন পরী ও চারি 

পুত্র |ছল। দেখগণ প্রান্ষসগণকে হত্যা করিল। সকল প্রাণীর যাহা গাত্তি 
তাহাতে সংযমিগণ জাগিযা থাকেন । পাগ্বগণ পর্ণশখ্যাব শন করিতেন। 

যুগ্গে ভাইর। ভাইদের হত]। করে । ভারতবর্ষে নুপতিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলি 

শ(সন করেশ। গোপ গক্ দোহণ করিবে । শক্রধিগকে বব কর। 

৩। শুদ্ধ করিয়া লেখ £-- 

শৈৰাঃ শিবমূ উপাপস্টে। ব্যান্বাঃ অজান্ হগ্তি। (মখ্যাখ|দিনং 
কোইপি ন বিশ্বসিতি। আতরঃ নিশায়াং জাগ্রতি। পরাজানঃ গ্রাজ্যং শাসস্তি। 

ছাত্রা: পুস্তকম্ অধীয়ন্তে । রুগ্লাঃ শয্যা শেরন্তে। বালকাঃ গছে আসন্ছে। 

৪ | বাক্য রচন1 কর :--জহি, ইহি। অধীষ,, শাস্তি, অধীয়তে। আপতে। 
শাধি) অধোক্ঃ শেরতে,; ছুহতে। 
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হবাদিগণীয় ধাতু 
হবাদিগণীয় ধাতকে জুছোত্যািগণীয ধাতিও বল হয। ভ ধাতুর লটৃতি 

তি যুব করিয়া বাকবণে পাত নিদেশ করা ভয়। 

স্কতখাং (ভ্+ মাদি )হবাদি এবং জ্ুছোত্যাদি একই অর্গে প্রযুক্ত হয় | * 

লাদিগণীয পাতব দিত হব '৫ব" ভ* স্তানে ভীভীগ না হইয়া খিতী হয়। দা 

স্ানে দাদা না হইম়। ণদ! ভয়। 

০ স্বানে জুহ, ভু স্থানে বিভৃ, ধা স্থানে দধ| ইত্যাদি | 

একবচন 

দ্বিবচণ 

বহুধ৮ন 

এক খচন 

দ্ববচন 

বনুবচপ 

একবচন 

দ্ববচণ 

বছণচন 

'এক বচন 
ছিব্চন 
খ€ বচন 

একবচন 

দ্বিবচন 

বহুবচন 

£ইকপ অগ্গ পারতে ভইবে । ষথ।- 

লট্-_বর্তমান কাল অর্থে 

প্রথম পুর 
শি ৩তি 

(বভীত:, বি৬৩: 

পি ৬৩ 

মধ/ম পুর্ণষ 

বিশেবি 

ভাঁগও১ বোভথ: 

বিভীথ, পিভিথ 

লাট অশ্জ্ঞা, আদেশ অর্থে 

সি বভেতু 

বিশহীতাম, বিভিতাম 'বভ।৩ম,, বিভিতম্ 

বিভ্যতু 

বিভীঞ্ি, বিভিহ্থি 

বিভ'ত, বিতিত 

লঙ --অত'ত কাপ অর্থে 

অবিভেং 

আপিভীতাম। তি) 

অ প্শুষুঃ 

আবিতেঃ 

আঅনি্৬।তম (তি 

শবিভীত (তি) 

বিপলি৬ -াবর্পি, উচিত অর্থে 

বিশীয়াৎ (তি) বভায়াঃ (ভি) 

পিভীয়াতাম (ভি) বিভভীয়াতম্ (ভি) 
বিভীযুঃ (ভি) বিভীয়াত (ভি) 

লট্--৬বিষ্যৎ কাল অর্থে 

তেস্যুতি 

ভেষ্কুতঃ 

তেস্বুস্তি 

ভেষ্যুসি 

ভেস্কাথ, 

ভেস্থ 

স্ভী _ভয় পাওয়া (19 76 5781 ) পরট্মৈপদী 

উত্তম পুষ্ধ ৪ 
বিভেমি ৪ 

বিভীবঃ, বিঝ্ঞি। 

বিশীমঃ, বিভিমঃ 

বিভব! নি 

বিভক্বাব 

বিভয়াম 

মবিভয়ম্ 
অবিভীব (ডি) 
অবিভীম (ভি) 

বিভীয়াম (ভি) 
বিভীয়াব (ভি) 
বিভীয়াম (ভি) 

ভেস্তামি 
ভেস্কাবঃ 

ভেয়ামং 



একধচন 

স্থিষচম 

বনুবচণ 

এক বচণ 

[দ্ব 
ধা 

দ্বণচন 

পছুবচন 

একবচন 

ছিণচন 

ববচন 

'ণক বচন 

হ্থিবচন 

বনুবচন 

ধাপ ১৬৭ 

দা_ দেওয়া (17 21০) উভয়পদী 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তঘ পুঃ 

লট্_ব্ঠমান কাল অর্থে, পরশ্মৈপদী 

না “তি দ্দামি ধধামি 

* দঃ দত্খঃ দছধঃ 

দধতি দ দাঃ 

লাটু- অনুজ, দেশ অর্থে, পবস্মৈপদী 

“দাত দই ধপানি 

“লাম দূ দা 

দদত ৮০] দগাম 

ল০ -অতীত কাপ অর্থে, পবন্বৈপর্দী 

অভদাৎ আদধা, অদধম্ 

আধ হাম অধম অদদ্ধ 

ভাদভঃ আন্ত আলু 

-বধিলিত -ল্ধি, উচচত অর্থে, পবশ্মৈপদী 

দচ্যাৎ দভ্যাঃ ধজ্ঞাম 

“চ্যাতাম দস্চাঙম 'ভ্যাথ 

ছত্বাঃ দস্যাত দঙ্াম 

ল.টু-_পরশ্মৈপদী 

দাশ্যাতি দাচ্কসি দাস্তামি 

দাস: দাশ্যথ: দাস্যাথঃ 

দাস্যন্তি দাস্তথ ধাস্যামঃ 

দা- আখ্াজেপদী 
পট--দত্তে দদাতে দদতে , দৎসে দদাথে দধ্বে; দদে দতে দলুঠে। 

লোট্ _দত্তাম্। দ্দাতাম্ দদতাম ) দত্দ্ঘ দদাথাম্ দদ্ধবম্ ) দদৈ দদাবছৈ দদামহৈ। 
লঙ--অদত অদদাতাম্ অদদত 7) অদখখাঃ অধ্দাথাম্ অদদ্ধবয়; অদদি আদদ্হি 

আদগাছি। 



১৬৮ আধুমিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

বিধিলিঠ _ধর্দীন্ভ দদীয়াতাম্ দ্দীরন) দরদদাথাঃ দদীরাখাম দদীধ্বধূ; দর্দীয় 
দদ'বহি দ্দামহি। 

ল্ট--দান্যতে দাল্জেতে দান্তাঙ্ছে ; রাঙসে দাস্তেখে দাুধেব 7 বাল্য দাসযাধঠে 

ধাস্যামহে | 

প্রচালত কয়েকটি হবাপেগণীয় পাত়ুর লট এব প্রথম পুরুষের বীপু £ 
প1--( ধারণ কর!) উ-দধাতি দঃ পতি ; ধর্তে দধাতে দদতে | ভু ভিরণ 

করা, পারণ করা ১-বি৬তি বিভতঃ বিভ্ররতি । হ।.-(তাগ.কণ] )জহাতি 

জহিতঃ জহতি | হু। "হাম কর) -লঙ্টোতি গুড ত; ভু্বতি। ২17 লঙ্জ। 

পাওয়] )--জিহ্েতি | 

আন বাদ: 
রাজ সমগ্র পৃথিবী দান করিলেন নুপহ লম্গ্রাং পৃথিবীম্ অদবাহ | চি 

পুথিবী বত ধারণ করে--পুথিবা পনি দসাতি। ৮ 

পাপ পরিত্যাগ কর--পাপব জঙাহি। 

কাহাকেও ৩য় করিও ন!-কিল্মাদপি ন বিভিভি। 

রগীাকে কুপথ) এয়া উচিত নয - ব!গিণে কুপন তিন দদ্ধাহ। 

পব বস গ্রহণ করে--াদতে কি রসং বাখিও ! 
স্্ 

স্বাদিগশীয় ধাতু 
হ্বাদগণার ধাতুর উদর পট.) "লাউ, পর ও বাবলি এ হি আ।গম হয়। 

( স্বাদভ/: গন.) উহার 5 খাকে। 

তি, পি? মি, ভুত আনি, আব? আম? দূ, সং অম 5 এ, আবছৈ ৪ আমছৈ পরে 

থার্চিলে স্থানে না হয়| হ+তি- টিটি *-০1০না71৩ »স্নোতি। 

*+-*+৪৮+তি-শৃন।1+তিল্শুণোতি (শজধিধি ততনসাবে খত )। 

আপ.+তিল আপ +2+তি- আপ নো+তিআর্মোত | কিন্ত আপ.+7 

স্. আপ. +5+৩স্.- আপ্রন্তং (এখানে নো হইল না)» ব্যঙঁন যুক্ত হহলে 

এখং ম্বরা:দ তি৬ পরে থাকিলে শট স্থানে হব, হয কিন্তু আসিন্ আব, আম; অম, 

এ, আবছৈ, আমহৈ স্থলে হইবে না। | 



ধাতৃঝপ ১৬৯ 

জপ -পাঁওয়। (19 £6 পরল্মোপদী। 

ল১ -আর্মোতি ছাপ্রতঃ আগ্র,বাজ্ি । জধাগ্লী য় হপ্রত আগ্র,ণ ও গাক্পোম 

আপ্রনবত আংপ্রমণ। 

লাট-আপ্োতি আপগ্র,তাম আখলেশ । আবিনাত হাতিম হার, আগ্মবা শ 

'আাপ্ুলংব আপ্রমাম | 

ললঙ -আপ্পোহ আগুতাম আগ্রপন আক্োোঃ অশ্রুতঠম ঠাপ্রি,ত। আগ্মন্ম 

আপ্ন,ল মখ্ম। | 

“পগচ -আগ্পলাখ আপ্রত তাম আলু মু ১ আগত 5 পু, এম সরতাত, 

আপ্রুতাম আগ্খার আগ্ুগাম । 

পদ; ৩ মাপা” ভদ্াান্সি, আগ্যাসি আগ্াাগ গাঞাতব আপ্না।ম 

আন্মাণঃ ছপারাম 

শুক শোনা (110 8061) পরন্মৈপদী 

প্রথম পুঃ মপাম পুঃ উম গুহ প্রথম হি শব্ধ পহ ডন প্ুঃ 

3 

লট লট 

একবচণ শুনোতি শনোঝি শণো যম শুনোভ শু *ণ"ান 

দ্বলটন শখুঠ শণুথঃ খুব ) থু গুহ শণুণ্খ খণণ।ণ 

বহুবচন শঙ। ও এণুব শখুমত শশ্কাঃ শথছু ম০ ৩ এণণাম 

ৃ ল্ 44 শপ 

এক্টবচশ অখথণোখ অশনোত অশণবমা *গুখাহ শণুবা *৮41ম 

[ছিব আশবুতাম *শপুতম অশ্খুবঃ অশখ শরধাতাম শখুদাতম শুয়ার 

পবন গশথন। অশণুত শশণুম। অশখ শখুযুঃ শখুণাত শনুবাম 

গঢ শষ্য শাধত শোষাস্ত ) আধাসি ইত্যাতত। 

শকৃ_সমর্থ হওয়া (79 7৫ 81৫) পরণ্রৈপদী 
প্রশম পু মম পুত উদ্ম পু প্রথম পুশ মনযম পু দশম পুং 

লট. ০লোট 

একবচন শক্োঠি শক্লোধি শকোমি খকোত এরনহ। শকবানি 

দ্বিবচন শকু৩; শরুথঃ শরুবঃ শপুতাম শরুতম্ শঞুখাখ 

বন্ধন শরুবন্তি শক্থ শরম খরুবন্ত গরুত শকবাম 



১৭, আধুনিক ব্যাকরণ কৌুদী 

প্রথম পুঃ মধাম পুক্ষ উত্তম পুঞ্ষ প্রথম পুপ্ষ মধাম পুরুষ উত্তম পুর 

ল€ বি ধলিঙ, 

একপচন অশরোৎ মশক্লোত অশরুখম পরুয়াৎ শরু,য়া শকু,য়াম 

ছিবচন অশরুত।ম অশরুতম্ অশরু,ব শরু,য়াতান শরুয়াতম শরুযাণ 

প্থবচন অশরুবন অশরু.ত অশরু,ম শরু,যুং শরইয়াত শরু.বাম 

ল্ট___শক্ষ্যতি শক্ষ্যতঃ শক্ষান্তি, শক্ষ্যসি ইতাদি। 

প্রচলিত স্বাদিগণীয ধাড়--৮-( চয়ন কণ। ) চিনো ৩ চণু ত: চিথ্ান্ছ। 

ধিন্ব দাতৃ-( সন্থষ্ট পর] ) ধিনোত বিভ৩" খিশ্বত্তি। 

ক্ষি ধাতৃ-_( ক্ষয় পাবা ) ক্ষিণোতি শ্িণুতঃ ক্গিস্তি 

বুধাতু-_( ববণ কর| )বুণোতি বৃগুতঃ বৃখন্তি। 

রুধাদিগণীয় ধাতু 
পট, পোট, ল্ড ও বিপিলিও এ কধাদিগণীয় ধাতৃব অন্ত্যস্থবে” ।র 

শ্রম আগম হখ (কধাদিভাঃ শ্রম), উহ্াব প থাকে । তি, সি, মি, ৬, আনি, 

আব, গাম, দ্স্অম , এ আবকৈ আমহৈ তিন্ন অপব তিঙ বিভক্দিতে ন এ 

অ পোপ হধ, ন থাকে ১ কধ্ এব অন্যন্থব উ, উহ্ভাব পবেন, কন +ধতি 

ণদ্ধি ( ণত্ববিধি মন্গসানে এ ) কিছ পর্ণ শতসসকন1ধ1ত:- কুদ্ধঃ | 

ভূজ _ ভোজন ভর্গে শদ্মনেপদী | পাপন অর্থে পরশ্মৈপদী' বঙ্গ] প 

পালণ শিশ্ন অর্থে ঠজ মাত্ুনেপণা সভূজোছুনবনে । 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ প্রথম পুত মধ্যম পু উত্তম পুং 

লট লোট, 

একবচন তুওক্ে ডুঙক্ষে জে তুঙ্ক্কাম ভুঙ্ক্ষষ ভুনজৈ 

দ্ববচন কপ্লাতে তৃগ্কাথে তুগ্চবহে কগ্ধাতাম, তুগ্তাথাম, তুনজ্া বাঁ 

পন্তবচন তুঞ্গতে  উ€্গধের ভুর্ীমছে প্তাম. ভূঙগধ্বম, ভূরামৈ 

লে বিধিলিও 

এক্টবচণ অভূঙ্ক অড়ূঙ্ক্থাঃ ' অতূষঞ্কি তূষ্ধীত তৃত্বীথাঃ তীয় 

দ্বিচন তৃপ্তাতাম অঞ্জাথাম অভুঞ্জ নহি তুজীয়াতাম, ভুজীক্মাথাম তুল্তী বহি 

বতবচন অতুঞ্ঠত অভুঙ্ঠগধ্বম অকঞমহি তু্সীরন্ তু্ধীধ্ম তুজীমতি 

ল্ট.__ভোক্ষ্যতে ভোক্ষ্যেতে ভোক্ষ্যস্তে ; ভোক্ষ্যসে ইত্যাদি । 



দাতৃযূপ 

ভুজ _ রক্ষা বা পালন করা (70 1779620) পরন্মৈপদী 

লট লাট 

প্রথম পুঃ মধাম পুঃ উন্বম পুঃ প্রথম পুঃ মধাম পু উত্তম পৃঃ 

একবচন ভুনক্তি ওনন্ষি ঠনজিা তন্তু, ডুঙ্গপধি ভুঁনজানি 

দ্বিচন তুড়জ্ঃ তু$কথঃ তুগ্তবঃ তুঙক্তাম তু তম তুঁনজাব 

বন্তবচন ভর্ন্তি কভুউকণ তঞকমঃ তিঞ্চন্ত ভূঙন ওনজাম 

৬ 
শট হর 

একবচণ আনব অন্ অভভনজম ত্য $ঞ]]০ শাম 

দ্বিব৮চন অতুঙক্তাম অভুঙকম অকঞজণ তভুঞ্্যাতাম তঞ্যাতম ভঞ্যাব 

১ জতুষ্ীন অন অকরঞ্জম তুপ্য, ওষ্্যাত শ্যাম 

_-শাঙক্ষ্যতি ভাক্ষ্যত* (তাক্ষ্যন্তি, (ভাক্ষ্যসি হত্যাদি। 

১ ছিদ্_ছেদন করা, (79 ০4) উভয়পদী 
পবাশ্রপদী 

লট শোট 

প্রথম পুঃ মধাম পুত উদ্ধম পুই পদ্ম পুঃ মপায পুঃ উদ্ধৃয পুঃ 

একপ্চন ছিনান্ব |ুনহদসি ছনদ্ি চিশনু,  ছিদ্ছি ঠিনদাঁমি 

দ্ধবচন ছিন্ঃ ছেস্ুঃ চিএ ঙিস্তাম চ্িক্তম ছিনদাধ 

বনুধচন চিন্দন্থি ছিন্ চিনগ্প ছিনান্থ চস ছিনদাম 

গ্ বিধিলিউ, 

একপচন অচ্ছিনৎ আচ্ভ্বনঃ, অচ্ছিনদম ছিন্দ্যাং ছিন্দ্যাঃ ছিন্দ্াম 

দ্বিবচন অচ্ভিষ্তাম অচ্ছিন্তমা অচ্ছিন্দখ ছিন্দ্যাতাম ছিনাাতম চ্িম্দাব 

বন্বচন অচ্ছিন্দন অচ্চিন্ত অচ্ছিন্দম ছিন্দ্ুঃ  ছিন্দযাত ছিন্দ্যাম 
ল্ট--ছেংস্যাতি ছেতস্যত, “ছৎশ্যন্তি ১ ছেত্ম্তসি ইত্যাদি 

ছিদ__ আত্মদেপদী 
লট. 'লাট, 

একখচন ছিচ্গে ছ্িষ্তুসে ছিন্দে ছিস্তাম ছিন্তম্ব ছিনাঁদ 

দ্বিচন ছিন্দাতে ছিন্দাথে ছিন্হে ছিন্দাতাম ছিন্দাথাম ছিনদাবছৈ 

বনবচন ছিন্দতে ছিদ্ষে, “ ছিন্দাহে ছিন্দতাম, ছিদ্কম ছিনদামহে 



১৭৯ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদ" 
শরিয়া এর 

লী বিধিলিঙ্ 

প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উম পু প্রথম পু মধ্যম পু উন্নম পুঃ 

একণচ৮ন আচ্ছপ্ত  অচ্ছিষ্ঠাঃ অচ্ছান হিন্দী ছিন্দীথাঃ ছিন্দীয় 

ছিবচন সঞ্ঠিন্দ৩, অচ্ছিপ্ধাথ।ম্ আচ্ছন্দ বহি ছিম্দায়া তাম্ছিন্ধীয়াথাম ছিন্দীবহি 

বভভবটণ আচ্ছন্দঠ আচ্ছিগ্বাম আচ্ছিন্দমঞ্জি ছিন্দীরণ ছিন্দীধাম ঠিন্টামহি 

লট _-হতম্যতে ২লোতে হেহলাঞে ১ হেতস্যসে ছেহল্সেথে ইত্য।দি 

যুজ_ যুক্ত করা 19 ৪7166) উভয়পদী 

ফন _ পবস্মৈপদী 

প্রথম পুঃ মধাষ পু উন্তম প্রঃ প্রথম পু মধ্যম পুঃ উন্তম পুঃ 

একবচন যুনক্তি. সুনক্ষি ঘুনজ্যি  মুশক্ু। মুক্গধি 

দিখচন যুঙ্ক্ খু খঃ যু$ ধুঙক্তাম যু€ক্রম 

ব5পচন খু ক্কখ্ যু্ধ মত. যন্তস্ত সুও 

শ$্ বািধিশিও 

একপচন অথুনক্  অপুনন্ট। অযুনজম যুক্র্যাং। বুক্্যাঃ যুঝম 

|ছুণচন অযুছন্টাম অথুুকম আমুধ্র যুক্ক্যাতাম বঞ্জযাাতম মুগ্যার 

পগবধচণ অযুরণ অযু অনুঞ্ধ ম খঞ্থাঃ যু্ধয(ত যু্ধযাম 

পট, _ ক্ষতি যোক্ষাতঃ যোক্যন্ি; এ।ক্ষসি ইত্যাদ 

যুজ -আত্মনেপদী 
গট.-সু্ কে” বুগ্াতে খুঙ্কতে + বুনে মুগ্গাগে যুগ বে; খুঝে বুঝবে 

যুগ্ত মে। 

শোউ.-যুঙ্ক্তাম্ যুধধাতাম যু্ততাম্ ;, যুগ, যুক্তাথাম্ যুক্গধ্বম্ ১ যুনজৈ 

যুনজাণহৈ ঘুনজামহৈ। 

শঙ --অযুঙ্ক্ অযুক্ষাতাম্ অবুঞ্তত ;., অধুঙ্ক্থাঃ অধুঞ্জাথাম অযুঙ্গ ধবম; 
অধুঙ্গি অযুগ্ক “ই এযুঞ্জ ম্কি। 

[বশিলি৬যুগ্জ ত হুগয়াতাম্ যুজীরন্ । যু্লীথাঃ খুরীগাখাম্ যুগ্লীধ্বম্ , যুকীয় 

যুক্তীবহি দঞ্জীমহি | 

লুট-_যোক্ষ[তে যে ফ্কাতে যোঙ্গাস্তে) যোক্ষাসে যোক্ষোখে যোক্ধ্ৰে ; 

_যোক্ষ্যে যোক্ষযাবহে যোক্ষ্যামহে 



তনাদিগণীয় ধাতু 
ওনাধগণীয় ধাতুর উত্তর লট, লোট, লঙ্ ও বিধিলি৬-এ উ আগম হয় 

( ওনাদি কূঞ্ভাউঃ)। তি,সি, মি' তু, আনি। আব, আম, দ? সং মম? এ, 

গাবতৈ, আ।মঠৈ পবে থ|াকলে উ-কাণ গানে ও কাব হয়। 

তণ-+ লট তি- ৩ন+উ+তি- ৬৭+৭91তিন ৩নোরি। কিনব “শা 

শট. তল তন-4-ড 1 ৩০7 ঠভ ৩, | দউর্ধপ কপোতি, বুক তঃ 

কৃ_ কর! (1০৫০) উভয়পদ্দী 
৮, 19, যম, ত, ই৩]11” পণে খাকিলে &£ পানে কর অন্তত ৫ স্থাণে কিল উফ । 

£₹+1+0৫-1উক তে কবি বিউব তল কুকতে 

মমব পনে থা।কলে উকাতবির পি হছ | বীনামিস -র1৮1মস 
৪ 

'মঃস্কুম | 

লা, _পকশোনত 

পণম পু মনাম পিস উম পুকণ 

করে|ঠি কবোন কপ মি 

[পচন কুক: লুণস্থঃ ক্র 

পচ্ছণচশ কুবি কন্থ কম" 

ৃ লোট _পবন্দৈপদ" 

এক বচন করবো কুঝ, কখবাণি 

দ্বিবটন পুণতাম কুণ্৬ম কব? 

বুব৮ন পু'বন্ত নু শবখাম 

লঃ-_পবন্মৈপদ* 

একধচন অকরোৎ অকবোঃ সঞরণম 

দ্বিবচণ 'অকু্তাম্ 'অকুকতম অকুর্ব 
বহুবচন অকুধন্ অকুরুত অকুর্ণ 

নধিলিঙউ--পরশ্মৈপদী 
একবচশ কুর্ধাৎ, কুর্যাঃ কৃষাম্ 
দ্বিবচন কুর্ধাতাম্ কুর্যাতম, কুর্যাব 
বহুবচন কুষুঃ কুর্যাত কুর্যাম 

ল্ট.--করিস্যৃতি করিষ্যুতঃ করিষ্যস্তি ; করিষ্যসি কবিষ্যথঃ ইত্যাদি । 
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কৃ--আত্মনেপদী 
প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পু প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 

লট, লোট, 

একবচন কুকতে : কুরষে কৃবে কুরুতাম. কু করখৈ 

ছবিথচন কুর্বাতে কুবাধে কুর্বহে কুবাজাম্ কুবাখাম। করবাথছৈ 

বহুবচন কুরৰব্তে কুরুধেব কুর্নছে কুবতাম. কুরুধধ্ব কববামছৈ 

লঙ বিধালঙ 

একখচন অকুর্ণ৩  অকুরুথাঃ অকুনি  কুবীত কুবীখাঃ কুবীঞ 

ছিবচন অকুর্বাতাম্ অকুবাথাম্ অকুবাহ কুবাঁয়াতাম্ কুবীয়াখাম্ কুবীঝি 

বহুবচন অকুবত  অকুরুধবম্ জকুর্মই হৃবীগন্ কু্ীধ্বম্ রি 

লুট _-কবিষ্যতে করিস্তেতে কীবস্যস্তে ১ কাবয্যাসে করিযেথে ভাটি 

করিষ্যে কবিষ্যাবহে করিষ্যামহে । 

জন্গুবাদ 

পৃবেই অনুবাদ প্রণালীতে দেখান হইয়।ছে বেফবধাতুর সাধে প্রায় সঞ্চত 

বাক্যের সংস্কৃত অনুবাদ কব! যায়। সম ধাতিণ গুলে ঞাবাচক [বশেষ্যে 

বষ্তী হইবে, ইহ! মনে রাখিবে। 

সে গান করে-_সঃ গায়তি কিংখা স গানং করোতি। 

বাম শোয়__রামঃ শেতে কিংব। রাম: শয়নং করোতি। 

হরি ভাত খাখ _হরিঃ অন্রং ভূঙ্ন্ে কিংব। হরিঃ অন্ধস্য ভোজপং কবোতি। 

বাজ। বাজ; শাসন করে_-রাজা বাজ্যং শাস্ত কিংবা রাজ। রাজান্ শাসলং 

করোতি। 

গ্ুরুব বাক্য শুনিও _গুরোঃ বাক্যং শু । 

কালিদাস সরম্বঠীব খর লাভ করিয়াছিণ_কালিদাল: সরক্থত্যাঃ বন্সম্ 

গপ্পো । 

গুরু/নন্ন। শিষ্যদের শোনা উচিত নর-_শিষ্যাঃ গুরুনিন্দাং ন শৃণুষু | 

যেমন সমর্থ তেমন করিবে বথা শঙক্ষ,য়াৎ তথ কুর্যাৎ। 

তাহার' স্বাদ অর ভোজন করে-_-তে স্বাছু অন্নং ভূঞ্জতে। 

মৃষিকগণ ব্যাধের জাল ছেদন করে-_মৃবিকাঃ ব্যাধন্ত জালং ছিন্দন্তি। 
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রাজা পৃথিবী পালন করেন-_রাজা মহ্হীং ভূনক্তি । 

পাত্রে দধ খাওয়া উচিত নয়__ন রাজী দধি ভু্ীত। 
ঈশ্বর আমাকে শুভ বুদ্ধি যুক্ত করুন-_ঈশ্বরঃ উওধুদ্ধ্যা বাং যুনক্তু.। 
বালকগণ অবশ্ঠই ইহা কবিবে-_বালকা: নৃনমেব এতৎ করিধ্যন্তি | 
তোমব| এন কি করিখে__অধূনা বুজ্ং কিং কবিষ্যথ / 
পাপ কিও না-পাপব মা কুরু। 

আমি এই কাধ করিয়াছি-- গুম এতং কাধম্ অকপৰম। 

ক্র্যাদিগশীয় ধাতু 
রা দিগণীয় ধাতব উত্তব লট পো, লঙ ৪ বিধিলিউ এ (মা) না আগম 

'তিঙু পে থাকিলে ন। স্থানে শ্ হৃহবে। ব্যগ্ননধর্ণ আদিতে আছে 
এবপ তি পবে থাকিলে না শ্থাণে নী হইবে কিন্তু তি, সি, মি, তু, দৃ, স্্ঠ অম. 
পবে থাকিলে ন। হইবে । ক্রী, গ্রন্থ, প্রী প্রভৃতি ধাতুর রূপ করিবার সময় ণত্থ 
বি।ধ মনে খাখিবে। 

ক্রী_ক্রুয় কর। (79 ৮গ্য ) উভয়পন্দী 
প্রথম পু মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 

পট.__পবশ্মৈপদী লোট-_পরন্মৈপদী 

একবচন ক্রীণাতি ক্রীণাসি ত্রীণামি ক্রীণাতু ক্রীণীহি ক্রীপানি 

ছিবচন জরীণীতঃ ক্রীণীথঃ ক্রীণীবঃ ক্রীণীতাম্ ক্রীপীতম্ ক্রীণাব 
বঙুঝচন ক্রীণস্তি ক্রীপীথ ক্রীণীমঃ ক্রীপস্ক ক্রীণীত ক্রীণাম 

লঙ্--পর্ৈপদী . বিধিলিউ-__পরন্মৈপদী 

একবচন অক্রীণাৎ অক্রীণাঃ অক্রাণাম্ ক্রীণীয়াৎ ক্রীণীয়াঃ ক্রীপীর়াম্ 

দ্বিবচন অজ্জীদীতাম্ অক্রীণীতম্ অক্ীগীব ক্রীনীয়াতাম্ জীনীয়াতম্ জীদীয়াখ 
বন্থধচন অব্জীণন অক্রীণীত অজীলীম ক্রীগীদুঃ ক্রীণীয়াত ত্রীপীয়াম 

লট-পরশ্বৈপদী -তেধ্যতি, জেধ্যতঃ) কেয্যস্তি, ক্েধ্যসি, বেখ্যথঃ 

ইত্যাদি । 



১৭৬ গাপুনিক ধযাকবণ কৌমুদ" 

ক্রী- ক্রয় কর। (19 ৮9) ) জাত্মনেপডী 
প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উম পুঃ প্রথম পু মধাম পুঃ উওম পুঃ 

পঢ লা 

একবচন ক্রীণী7ঠ কণীষ পীণে  কীণীতাম ণণীন, এ 

দ্বিচন গণাতে কাণাথে কীণ।'ণঙে ধীণাতাম কীণাখাম পীণা বৈ 

ব৩বচন ভ্রচীণতে ঞণাধেব পাণ।মাহ ঞণওঙাম *ণ ধম দ'ণ1ম৯ 

লি বিধিলি০ 

একবটশ অক্রাণীত ছঞ্পাথাঃ অঞরণি ঞপাত প্রীণীথাত লীগ 

[্বচণ আণাীণাঙাম অঞ্চণাখাম অণণ বভ এ ণী'াতাম পঞণাবাখাম প্ুণ বাহ 

বহুধচন আক্রীণতভ অণীণীধ্বম অক নীমহি ণ্ণীবন পাণীরধবম, 

এশ-__লট মাত্বদণপদ--কেম্যতে ক্রেষুতে প্েমাঞ্ছে হত 
পা 

গ্রহ গ্রহণ কর। । 10 189165, 10 ৪006] ) উর্মি 

গঠ-পটঢট পবস্জেপ” গ্র» লা” পবস্নে! 

একপচণ গুহাত গুতা গৃহ্থাাম ঠা গৃহাণ গুক্কাপ 

থিবচন গৃহীত গুহাথঃ গুহীব গঃ।ঠাম গৃহু।তম গৃহাব 

বপন গৃহাক্ছ। গৃহীথ গুহ ম গৃরঃ স্ধ গুহীত গহীয 

গ্রঃৎ - লঞ্ড গর পিধিলিঙ 

একবখ৯ন অগূহাষ২ অগুহা অগুঃ|ম গুহ যা গুহাথা* গুহ খাম 

দ্বিচন অগুঁঠাতাম আগুরীতম অগৃহ্টাৰ : গৃহ্ীবাতাম গুহ্ীযাতম গৃরীয়। 

বভবচন অগৃতন আগত অগৃতীম গৃহীধুঃ: গ্ীয়াত গুহীয়াম 
গু» -_লট পবান্মপদ গ্রন্থীষ্যাতি গ্রহীষ্যতঃ গ্রহীষাগ্ি , গ্রহীধাসি ইত্যাদ | 

গ্রহ _-আত্মনেপদী 
লট, (পাট 

প্রথম পুঃ মবাম পুঃ উত্তম পুঃ. প্রথম পু মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 

একখচন গৃহীতে গৃহীষে গৃহ গৃহীতাম, গৃহীং,ং গৃহে 
দ্বিচন গৃহারতে গৃহাবে  গৃহীণহে গৃহাতাম গুছ্থাথাম, গৃহীবহৈ 

বহুধচন গৃক্পতে গ্ররীধ্বে গৃক্ীমহে গৃত্রতাম গৃরীধম, গৃহাম 



* ধাতৃকগ ১৭৭ 

গ্রহ -_-লঙ্ গ্রহ--বিধিলিঙ্ 
প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ প্রথম পুঃ. মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 

একবচন অগুক্রীত অগহ্বীথাঃ অগ্হি গৃহীত গুহীথাঃ গৃত্থীয় 
দ্বিচন অগ্ক্কাতাম্ অগ্কাথাম অগত্ীবহি গ্হীয়াতাম্ গৃভীয়াথাম্ গহীবহি 
বহুবচন অগ্কুত* অগ্হীধ্বম্ অগুহ্বীমহি গুহীরন গৃহীধ্ম গ্রীমহ্ি 

গ্রহ ল্ট-_-আগ্ানেপদ--গ্রহীস্ততে গ্রহীস্তেতে গ্রহীস্তস্তে ইত্যাদি 
ভ্ঞ- জানা (10 ছ09গ ) উভ্ভয়পদী 

জ্ঞা_-( জান] ) পরশ্মৈপদী 
লট্ লোট, 

পুঃ. মধ্যম পু উত্তম পগুঃ প্রথম পুঃ. মধ্যম পু. উত্তম পুঃ 
নাতি জানাসি ক্্ঁনামি জানাতু জানীছহি জানানি 

জ্বানীণঃ & জানীবঃ জানীতাম্ জ্জানীতম্ জানাব 
জানীগ জানীমঃ জানন্ত জানীত জ্ঞানাম 

লঙ্ বিধিলিঙ, 

একবচন অজানাৎ অজানাঃ অজানাম্ জানীয়াৎ জানীয়াঃ আ্জানীয়াম, 
দ্বিধচন অজ্বানীতাম্ অজানীতম. অজানীব জানীয়াঙাম জানীয়াতম. জানীয়াব 
বহুবচন অজানন অজানীত অজানীম জানীযু, জানীয়াত জানীযাম 

ল্ট.__জ্ঞান্ততি জ্ঞান্ততঃ জ্ঞান্তন্তি ; জ্ঞান্সি জ্ঞান্তথঃ ইত্যাদি | 
জঞা__( জানা ) আত্মনেপদী | 

লট __আত্মনেপদ লোট-_-আত্মনেপদ 

: প্রথম পুত: মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ প্রথম পুঃ. মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 
একবচন জানীতে জ্বানীষে জানে জানীতাম্ জানীঘ জানৈ 
দ্বিচন জানাতে জানাথে জানীবছে জানাতাম্ জানাথাম্ জানাবছে 
বছুখচন জানতে জানীধ্বে জানীমহে জানতাম জানীধ্বম জানামহে 

লঙ --আত্মনেপদর বিধিলিঙ-_-আত্মনেপদ 

একবচন অজানীত অজানীধাঃ অজানি জানীত জানীথাঃ জানীয় 
ঘ্বিচন অজ্ঞানাতাম্ অজানাথাম্ অজানীবহি জানীয়াতাম্ জানীয়াথাম্ জানী বহি. 
বহুবচন অজানত অজানীধ্বম্ অজ্ানীমহি জানীরন্ জানীধমু জানীমছি 

জা লট আত্মনেপদ-জ্ান্ততে জান্েতে জান্তন্কে ; জাশ্বসে জান্তেথে 
ইত্যাদি । 

১৭ 
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প্রচলিত কয়েকটি ক্র্যার্দিগর্ণীখ ধ।তুর লট, প্রথম পুরুষ একখচনের কপ 

বদ্ধ (বন্ধন কর1)-_বননাতি। অশ. (খাওয়া )--আগ্লাতি। 

পু (পোষণ করা) _পুষ্ণাতি। পং (পুরণ করা, সন্তষ্ট করা)__্রীণাতি, প্রীণীতে । 
মন্থ, (মন্থন কর] )মথশাতি | মুষ (চুরি করা )-মুঞ্কাতি। 

অন্ুবাধ 
তাহার! অন্ন ভোজন করে-__তে অন্নম্ অগ্স্তি। পরার ভোজন করিও না 

পরান্নং ন অশান। তাহার] মূল্য দ্বার। বইগুলি কিনিয়াছে-_তে মৃল্যেন পুস্তকানি 

অক্রীণন্। আমাকে আচাধ জানিও-_মাম্ আচার্ধং জানীহি। তোমরা সকলে 

ইহা জান-_ুয়ং সর্বে এতদ্ জানীথ। আমাকে যাইবার অন্মঞরি২২৭ 
অন্থজানীহি মাং গমলায | এই বৃত্তান্ত তোযষাদের জানা উচিত-যু্ীতিনীং 

বৃস্তান্তং জানীধ্বম্। সে পবের প্রধ্য গ্রহণ কবে নাই-_স পখর 

অগৃহ্াৎ। নিরপরাধ লোকটিকে কেন উৎপাঁভিত করিতেই--ক৫.- ৯ 

জনং নিগৃহাসি। বালকটির চঃখ আমার হদয় মথিত করিল--বালকন্ত দুঃখ; 

মম হৃদয়ং অমথদাৎ। 

জন্কুশীলনী 
১। সংস্কৃতে অন্গবাদ কর *- 

তাহার! এই ফুলগুলি ক্রয় করে নাই, চয়ন করিয়াছে । দরিভদ্রকে দান কর! 

ধর্ম জানিবে। গরুটিকে বন্ধন কর। তিন চোর রাজার রত্বসমূহ চুরি করিল 

(মুষ)। পুণ্যাত্রম দর্শন করিয়] নিজেকে পবিজ করি ( পুণীমহে )। সে কেন 

আমাকে অন্তগ্রহ করিবে প্রত্যুত নিগৃহীত করিবে 

২। ধাতুরপ লেখ £__ 

জ্ঞা, ক্রী, গ্রহ _লোট. হি, লোট ম্বঃ 'লট্ অন্তিৎ লট অস্কে, বিধিলি্ 

ঈয়। 

৩। বাক্য রচনা কর £-_ 

জানীহি, ক্রীণীঘ, গৃহাণ, জানীয়াৎ, অশান, অক্জীণীত, অগৃযূন পুনীমহে, 
অঙ্গীম। 



ধাতুর গণ-নিরূপণ 
ধাতৃগুলির মধ্যে কোনটি কোন্ গণের অস্তর্ভুক তাহা ঠিক মত জানিতে 

হইলে গণ মুখস্থ করিতে হয়। সহজে গণ চিনিবার উপায় সংক্ষেপে বলা যাইতে 
পারে 

জারি ও তুগাদি গণীয় ধাতুর সহিত অ যোগ হয়--ভবভি, তুদতি। 
দিবাদি গণীয় ধাতুর সহিত য যুক্ত হয়__দীব্যতি, নৃত্যতি। 
চুরাদি গণীয় ধাতুর উত্তর অয়, যুক্ত ইয়-_-ভক্ষ-__ভক্ষয়তি, চুর চোরম্তি। 

অপধার্দি গণ'য় ধাতুর সহিত তি, তস্! তে, আতে প্রভৃতি বুক্ত হয__-অ?্4+ 
শাস্+তি এ শাস্তি, হন্তিস্হস্তি, শী+তে »শেতে। 

এগণায় ধার দ্বি হুয় এবং ধাতুবন প্রথমবর্ণ হ স্থানে জ, ভ স্থানে ধ। 

ভূঙি হয়, ভী-বিভেতি, গু--গুহোতি, ধা-দধাতি। 

ধাতুর ত্র নু হয়, উহ বিশেষ বিশেষ স্থানে নো হয়--মুনোতি। 

হহতঃ চিল্লীতি, ট্চত:, আপ্োতি, আপ্রত* শুণোতি, শূুতঃ ইত্যা্দি। 

রুধাদিগণীয় ধাতুর এন্তান্বরের পে ন হয, কোনও কোনও স্থানে উহ্ছার 

অ-কার লুণ্ধ ভয়-_রুধ- রি, রুন্ধ:) ছিদ্__ছিনততি, ছিন্তঃ, ভি?্--ভিলস্ি, 

ভিন্তঃ, তুজ -__তুনাক্ত। যুজ-__যুনক্তি ইত্যাদি । 

তনাদি গণীয় ধাতুর উত্তর উদ্ছ্য়। কখনও কখনও উ স্থানে ও হ্য়। কৃ 

করোতি, কৃরুতঃ | 

ক্র্যাদি গণীয় ধাতুর উত্তর না হয়, কখনও কখনও না স্থানে নী হ্য়। আী-- 
ক্রণাতি, ক্রীণীতঃ, জা-_জানাতি। জানীতঃ, গ্রহৃ--গৃহাতি, গৃহীতঃ | 

কোন্ গণে ধাতুর উত্তর কিরূপ বর্ণাগম প্রসূতি হুয় উহ! ধাতুরূপ দেখাইবার 
সময় উদাহরণসহ দেখান হইয়াছে । এখানে কেবল স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ত 

একসঙ্গে সবগুলি সাধারণ ভাবে বলা হইল। 

লিউ. রী 

পরোক্ষে লিট -+ধিনি বাক্যটি প্রয়োগ করেন তীহার পয়োক্ষে- অর্থাৎ তাহার 
জনের অগোতন্ের অতীত খটন! বুঝাইবার জন্ত লিট-এয ব্যবহার হয়| 
সুদুর আভীতের় ঘটনা যাহা ঘক্কা' জানেন না বা জানা লগ্ভব দয়, এরপ স্থলে 
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লিট.-এর প্রয়োগ হয়, যথা-দশরথে। নাম রাজ] বভৃবদশরথ নামে বাজ! 

ছিলেন | রাম: রাবণং জঘানব-রাম রাধণকে বধ করিয়াছিলেন। দশরথের 

রাজ থাকার ব্যাপার কিংবা রামের রাবণকে বধ করার ব্যাপার বক্। নিজে 

দেখেন নাই ব| দেখাব সম্ভাবনাও নাই | এরপ স্থলে লিট ব্যবহার করা হয়। 
কর্তা নিজে যখন বকা তখন নিজেব ক্রিয়া বা কাজ নিজের পরোক্ষে ধ| জ্ঞানের 

অগোচরে হইতে পারে না) এইজন্য ডওম পুরুষে লিট, প্রয়োগ হয় না। আমি 

চন্দ্র দেখিয়াছিলাম--ইহার সংস্কৃত অন্তবাদ_ অহং চন্দ্রং অপশ্যম্ হইবে, অহ্ং 

" চন্দ্রং দদর্শ বপিলে তুল হইবে । 

কিন্ত যদি এরূপ অবস্থা হয় যে কর্ত। উন্মত্ত কিংবা মত্ত কিংব| নিত্রিত ছিল 

তখন কার জ্ঞানের অগো্বে কার্য হইতে পারে, কপ স্থলে 

লিট হয়। অর্থাৎ চিত্ত বিক্ষেপ (113650060 50906 06 0210) বুঝা সে, 

পুরুষে লিট, হয়_স্থত্টোইহুং কিং 1খললাপ। আমি ঘুমের মধ্যে কি ঝু াম। 

মন্তোহহং কিং বিচচ।র--আমি মত্ত অবস্থায কি ঘুরিথা খেড়াইয়াছিল্; 

ইহা! ছাড। অত্যন্ত অপহৃব (5০05 06181) বুঝাইলে উত্তম পুরুষে লিট, হয়, 

যথা---অপি ত্বং কলিগেধু অবাৎসীঃ- তুমি কি কলিঙ্কদেশে বাস করিয়াছিলে ? 

কলিক্ষদেশে বাস করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, তাই উত্তরে বলিতেছে-_নাহং 

কলিঙ্গান্ জগাম ( অত্যন্ত অস্বীকার ) বুঝাইতেছে। 

লিট্-এর রূপ করিবার সাধারণ নিয়ম 
১। লিট. এধাতুর দ্বিত্ব হয়। ঘ্িত্ব হইলে প্রথম ভাগকে অভ্যাস বলে 

( পুবেহভ্যানঃ )। প্রথম ভাগের আদিম্বরের পরবর্তী অংশের লোপ হয়, 

কথা--পঠ+ লিট. « পঠ+পঠ+লিট,.-পপঠ | লিট, হইলে ধাতুর অন্ত্যন্বরের 

বৃদ্ধি হয় প পাঠ, প পাত, চ চাল ইত্যাদি। 
২। লিট. এ. ধাতুর ঘ্িত্ব হইলে পুর্ব ভাগের বর্গীয় দ্বিতীয় বর্ণ স্থানে এ 

বর্গের প্রথম বর্ণ ও চতুখ বণ স্থানে এ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়, যথা, ছেদ__চিচ্ছেদ, 
ভবভব, ভেদ্--বিভেদ। 
৩। কওবস্থানে চওগস্থানেজ হয, খাদ--চখাদ, খন্-_চুখান। . ক-* 

চকারঃ গম জগামঃ গদ্__-জগাদ, কূপ, চুকোপ। 
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৪| এইরূপ হস্থানেজহয়। হস.-জহাস, হাঁ-জহাব। 

৫। পবন্রৈপদী আকারাস্ত ধাতুর লিটএ পববর্তী আকার স্থানে ুকার হ্য, 
যা_যধযৌ, স্থা__তস্থৌ, মা--মমৌ, পা--পপৌ, দা-দদৌ। 

৬। লিট. এ পববর্তা চস্থানে ক, জস্থানেগ ও হুস্থানে ঘহয়। চি-- 

চিকার, জি-_জিগায়, হন জঘান। 

৭। লিট. এ দৃশ. স্থানে দর্শ, এবং হজ স্যানে সর্জ হয়| দৃশ --দদর্শ, হজ _ 

সসর্ভঞ | 

৮ বচ্। বপঃ বস্ বহু, ও ম্বপ. এই ধাতুগুলির লিট, এ পূর্ব ভাগের ব 

স্থানে টু হয়। বচ্--উবাচ, বপ._উবাপ, বস্--উবাস, বৃহ উবার, শ্বপ, 

লিট, এ যজ্ঞ ধাতুর পূর্ব ভাগের যস্থানে ই হয়। যজ.-_ইয়াজ। 
১ সু টীজ্ও ধা, চ্বাদিগণীয় ধাতু ও আস্ প্রভৃতি ধাতুর লিট, এ দিজ্ত 
ভিত আম যোগ কবিয়া, অস্, ভু অথবা ক ধাতুর লিট এর রূপ যোগ 

'করিতে হুয়। ধাতু আত্মনেপদী হইলে অস্, ভূ বা ক এর আত্মনেপদের লিট, 
এর ৰূপ যোগ করিতে হব। ধাতু পবশ্মৈপদী হইলে এ ধাতু তিনটির একটির 
লিট এর পরস্মপদের কপ যোগ করিতে হয়। 

জন্--জনয়--জনয়ামাসঃ জনয়ান্থভৃব, জনয়াঞ্চকাব । 

স্ব ণিচ-স্থাপয-_স্থাপয়ামাস, স্থাপয়াম্বভুব, স্থাপয়াঞ্ককার । 

ঙক্ষ __ভক্ষয়-_ভক্ষয়ামাস, ভঙ্গয়ান্থভূব, ভঙক্ষয়াঞ্চকার। 
মন্্র_মন্্রয়-_মনতরয়ামাসে, মন্্য়ান্বতবে। মন্তয়াঞচক্রে । 

লিট এর আকৃতি 

পরন্ৈপদী আত্মনেপদী 
প্রথম পু মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ প্রথম পুঃ মধ্যম পুঃ উত্তম পুঃ 

একবচন নল্ (অ) খল্(খ) নল্ (অ) এ সে এ 
ঘিবচন অতুস অথুস্ ব আতে আখে বহে 
বহুবচন উপ্ ৬ মম ইরে রধৰ মে 
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গম.-_লিট, পরন্মৈপদ 
প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ উত্তম পুরুষ 

একনচন জগাম জগমিগ, জগ জগাম, জগম 

দ্বিচন জগ্তুঃ জগ্যথুঃ জগ্মিব 
বহুবচন জগ্নঃ জগ আগখিম , 

দৃশ লিট পরশ্মৈপদ যা-_-লিট, পরশ্মৈপদ 
একধচন দার্শ  দধশিথ, দদ্রষ্ঠ দদর্শা.: যযৌ যযৃথ, যযাথ যো 
ছ্বিচন ধদুশতৃং পদৃশথুঃ  দর্রশিব  যধতুঃ  যষথঃ যযিব 

বনছবচন দৃত্তঃ  দর্দশ দদৃশিম  যযুঃ 

ভূ--লিট পরট্মপদ গ্রহ-+লিট, পরশ 
একধচন ধভূখ বভ়ুবিখ বৃ জগ্রাহ 
দ্বিবচন বভূবতুঃ বড়বগঃ বড্ঠটুবিব জগ্রহত্বঃ 

বছবচন বভৃনুঃ. বডৃব বধডৃবিম জগৃষ্ঃ 

বচ-লিট, পরন্মৈপদ গ্রহ-_-আত্মনেপদ 

একধচন উবাচ উবচিথ, উবকৃথ উবাচ, উধচ জগুহে জগৃহিষে জগুছে 

দ্বিষচন উঠতুঃ উচখঃ. উচিখ জগৃহাতে জগৃহাথে জগুক্িবহে 

বহুবচন উচ্ঃ উ্চ উচিম জ্গৃহিরে জগৃহিধেবে জগৃহিমহে 

বচ্-ধাতুর পিট.-এর রূপে ব পরে থাকিলে উ অন্তত্র উ। 

কয়েকটি ধাতুর লিট-এর প্রথম পুক্ুবের রপ-_ 

ক চকার চক্রুতঃ চক্জুঃ | গে-জগৌ জগতুঃ জণ্ডঃ | দা-দদৌ দদতুঃ দছুঃ | 

্থা-_তস্থৌ ত্থতুঃ তস্থুঃ | পা--পচপী পপতুঃ পপুঃ। জি--জিগায় জিগ্যতুঃ 

জিও্যঃ | চি-_ঠিকায চিক্যতুঃ চিক্যুঃ | নী-নিনায় নিষ্ততুঃ নি্ঠযঃ | ধা-_দধো 

দধতুঃ দধুঃ| হস্ব-জহাস জহসতুঃ জহন্থং,। পত্--পপাত পেততুঃ পেতুঃ । 

লট, লোট, প্রভৃতি ল-কারের প্রয়োগ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে সংস্কতে দশটি ল-কার। উহাদের মধ্যে লট -_বর্তমান 

কাল, লঙ, লিট ও লুঙ্ অতীত কাল এবং লংট, ও লুট, ভবিষ্তৎ কাল বুঝায় । 

এইপপ্সি কাল বোধক ল-কার ([:970865)। লোট ([707857%5 00০০৫), 
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বিধিলিঙ্ (06691 20০০৭), আশীলিঙ্ (8৫7637055 179০0 ) এবং 

লুউ (0000109091 7:2০00 ) এই চারিটি'ক্রিয়ার প্রকার (4০০৫) বুঝায়। 
ইহাদের ব্যবহারের সামান্ত নিয়মগুলি দেখান হইতেছে__ 

লট.-_বর্তমান কাল (76968 16186) 

১। বর্তমানে লট --বর্তমান কালের ক্রিয়া বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লট, 

জয়। যথা-হূর্য পূর্বদিকে উঠেস্থ্ধঃ পূস্তাং দিশি উদেতি। বালক বই 
 পড়ে-_বালক: পুস্তকং পঠতি। ছাত্র বিষ্যালয়ে যাইতেছে-_ছাত্রঃ বিদ্যালয়ং, 

গচ্ছতি। 

২। যাবৎপুরানিপাতয়োর্লট_-যাবৎ ও পুরা এই ছুইটি নিশ্চযার্থক 
তান যোগে ভবিষ্ব কালে হাট, হয় । যখা-_রথং স্থাপয় যাবদহমবতরামি_ 

১ রঃ ৃ 1ও, আমি বতঙ্গণে অবতরণ করিব _-9690 6) 01821196 [31381] ৪6 

চিলউধাবং স তুঙ্কে _সে নিশ্চয়ই খাইবে-চত এ1]] 54:6]5 ৪৪৮, 

6 চন্দ্র এখনই চাদ দেখা" যাইবে--)6 090০2 ৬1] 06966 

91১0:09. আলোকে তে নিপততি পুর! স।-_সে শীত্রই তোমার দৃ্টিপথে পড়িবে। 
৩। বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদ্ বা--বর্তমান কালের সন্নিহিত ভবিষ্বাৎ ও, 

অতীত কাল অর্থে লট.-এর প্রয়োগ হয়| যথা, কদ। গমিধাসি--কখন যাইবে ? 

ইহার উত্তরে বল! যায়-_-এষঃ অহুং গচ্ছামি_-আমি এখনই যাইব--] 9১911 

৪০ 0065206), কদ1 আগতোইসি--কবে আসিয়াছ ? ইহার উত্তরে অয়ম- 

হমাগচ্ছামি--আমি এখনই আসিয়াছি--] 19496 00036 00196 120৬, 

৪1 বিভাষা কদাকর্রযোঃ--কদ। ও কহি শব্দের প্রয়োগে ভবিষাৎ কাল 
অর্থে বিকল্পে লট. হয় । যথা--করদ ত্বং নগরং গচ্ছসি (গমিব্যপি বা)? এই- 

রূপ--করি প্রহরিং পশ্ঠামি (ত্রক্ষ্যামি বা)-_-আমি কখন শ্রীহরিকে দেখিব? 
৫ | লিগ্্যমানপিদ্ধৌ--ুইটি ক্রিগ্নার কার্ধকারণ ভাব বুঝাইলে ভবিষ্যৎ 

কাল অর্থে বিকল্পে লট হয়। যথা--যঃ দরিদ্র সেবতে স স্বর্গং গচ্ছতি 

( গমিষ্যতি বা )। 

৬। অভ্যন্ত ক্রিয়া এবং চিরস্তন সত্য ( (02:%৩691 0405) বুঝাইলে , 

লট হ্য়। যখা--অজ্র বালকাঃ জীড়গ্তি--এখানে বালকগণ খেগিতে "অত্যন্ত 

পৃথিবী ছুর্ঘম্ পরিশ্ঠঃ আবর্ততে --পৃথিবী খুর্ধের চতুদিকে ঘোরে। 
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৭। উপাখ্যান ও ইতিহাসের ঘটন। বর্ণনায় অতীত কাল অর্থে লট, 

প্রয়োগ করা যায়। যথা--শৃগালে। ব্রুতে--কল্মম্। তত্র জীর্ণধনে নাম বণিকৃ- 
পুত্রঃ প্রতিবসতি | অস্তি বঙ্গদেশে ঈশ্বরচন্দ্রে। নাম কশ্চিদ্ বিদ্বান্। 

৮। লট, স্মন্ম যুক্ত লট্. অতীত কাল্প বুঝায়। যখা-_যুধিষ্ঠিরঃ 

যস্ততি স্ম। চাত্রাঃ পুস্তকান পঠস্ত শ্ম- ছাত্ররা পুস্তকগুলি পড়িয়াছিল। 

লঙ, লিট, লুঙ-_ ভীত কাল (788৫ 76785) 

১। অনগ্যতনে লঙ্--গত রানিব শেষ প্রহরে পূর্বের অতীত ঘটনা 
বুঝাইলে লঙ্ হ্য়। যথা--স হ্ঃ গুহ অগচ্ছৎ_-সে কাল বাড়ী গিয়াছে। 
আসীছুজ্জিযিন্টাং বিক্রমাদিত্যে। নাম রাজ] । 

২। ভূতসামান্তে লুঙ--গত রান্ধির শেষ প্রহর হইতে আজি 
অতীত ঘটনা বুঝাইলে লুঙ হয়। যথা-_ অদ্য প্রাতঃ বুষ্টিরভূং । 

বুষ্টিঃ অভবৎ ব| বভৃব ( লঙ্ বা লিট. ) হইবে না। কবিদের 

অতীত (12150066788), যেখানে লিট. হওয়া উচিত সেখানে 

অভূঙ্গপঃ বিবুধসখঃ পবস্তপঃ দশরথঃ ইতুযুদাহতঃ | 

| দূর 
মী 

এ হয়। 

৩। মাঙি লু্-মাঙ় এই নিষেধার্থক অব্যয়ের যোগে সবকাল অর্থেই 
লু হয। তখন লুউ-এর অ-কার লোপ পায় (ন মাঙওষোগে )১ মা টভষীঃ 

( অভৈবীঃ ), মা কাষীঃ ( অকাধাঁঃ)। 

৪। পরোক্ষে লিট.-__তিঙ্ন্তের লিট. প্রকরণে ইহা বিস্তৃতভাবে বল। 

হইয়াছে । দশরথো নাম নৃপতির্বভূব । মনে রাখিবে উত্তম পুরুষে সাধারণতঃ 

লিট. হয না। অহং চন্দ্রং,দদর্শ হইবে না। অদ্রাক্ষম্) অপশ্ঠম্ প্রভৃতি হইবে । 

৫ | ল্মোত্তরে' লঙ় চ--মাম্ম শব্দ যোগে লুড ও লঙ় হয়! যথা- 

মান্ম গমঃ অথবা মান্ম গচ্ছঃ ( মা যোগে লুঙ ও লঙ্-এর পূর্বান্থত অ-কারের 

লোপ হয় )। ৰা 

মনে রাখিবে--লুঙ্ঃ লঙ ও লিট. তিনটিই অতীত কাল বুঝায়। 'লুঙ্... 

অভ্যতন অর্থাৎ আজকের অতীত ঘটন! বুঝাইতে লুঙ। লঙ্--জনস্ততন 

অর্থাৎ আজকের অতীত ঘটনা ভিন্ন অতীত সামানে লঙ্। “লিট --নুদুর 

অতীতের ঘটন! বুঝাইলে লিট, হইবে। 
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লট, লুট _-ভবিস্তৎ কাল ( দ(01৩ 16786) 
১। অনগ্যতনে লুট.--আঙ্রিকার দিনেব ভবিষ্যৎ ভিন্ন শুবিষ্যৎ অর্থে লুট 

হয়। যথারামঃ শো রাজা ভবিত। | স শীঘ্রম আগস্তা। 

২] ল্টুশেষে ভবিষাঁৎ কাল বুঝাইলে ধাতুর উত্তর লট. হয়। যখ|__ 

অগ্যাহং গৃহঃ গমিষ্যামি। ঈশ্বরঃ ৩ব সহায়: ভবিষ্যতি। আজকার ভবিষ্যৎ 
ঘটনা! অর্থে লট. ওলট হয়। 

লোট, ( হর107618656 1190 ) 

১। আদেশ, অনুজ! ( অনুমতি ) অন্ুবোধ, জিজ্ঞাসা, প্রার্থন! ও নিমন্ত্রণ 

অর্থে লোট হয়। যথা-- 

ধংদেশ _গৃহং গচ্ছ। আন্তমতি-_রামঃ গৃহ গচ্ছতু। জিজ্ঞাসা--কিং 
। দং পঠাব-_আমব! কি বেদ পডিব 

রি চি বাধ _ভবান্ ইহ আগচ্ছতু। 

ঘরটা অধ্যাপয়তু মাং ভবান্। রাজন ! বক্ষ মাম্। 
নিমস্থণ__ইহ ভূঙ্ক্রাম্ ভবান। 

২। আশীর্বাদ, শিষ্টাচার ও সামর্থ্য অর্থে লোট-এর প্রয়োগ হয়। যথা-_ 
আশীর্বাদ_-বিজয়তাং মহারাজ: এবংগুণোপেতং পুত্রমাপ্র্ই | 

শিষ্টাচার--ইদম্ আসনম্ আ্যতাম। 
সামর্থ্য অর্থে-_-অপি সমুদ্ূৎ শোষয়াণি। 
৩। তুন্বোস্তাতঙ অশিধি অন্যতরস্যাম-_আশীর্বাদ অর্থে লোটের তু ও 

ছিস্থানে বিকল্পে তাত হয় । যথা--দাতা শতং জীবতু বা জীবতাৎ। ত্বং হখী 
ভব ভবতাৎ বা। ূ 

বিধিলিঙ.-_-(7৮০1601181 70008 ) 
১। বিধি অর্থে বিধিলিউ্ হয়। যখা--সদ। সত্যং বদেৎ। 

২। উচিত অর্থে বিধিলিউ্ হয়। যথা-_দীনেষু দয়ৎ কুর্াৎ। 
৩। নিয়োগ, নিমন্ত্রণ, অন্গজ্ঞা ( অনুমতি ), অনুরোধ জিজ্ঞাসা ও প্রার্থনা 

অর্থে লোট. এর সভার বিধিলিও হয়! নিয়োগ --ত্বম্ ইদং কুর্যাঃ | নিমন্্র--ইহ 

'ভবান্ ভূতীত।  অনুজা- ছাজাঃ গৃহং গচ্ছেযুঃ । অন্থযোধ-ত্বং মম পুজ্ম 
অধ্যাপয়ের 1 জিজাসা-কিং বম বেগম পঠেম। প্রার্থনা--ভবান্ অনুগ্রহ্ং হুর্ধাধ। 
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৪| হেতৃহেতৃমতোলিও__দুইটি ক্রিয়ার কার্ধকারণ ভাব বুঝাইলে উভয় 

ক্রিয়ার উদ্তর ভবিষ্যৎ কাল অর্থে বিধিলিঙ বালট হয়। যথা যদি বাল্যে 

পঠেৎ ( পঠিষ্তি ৭) ওহি স্বখং লভেত ( লগ্গ্যতে বা)। বদি পাপং কুর্যাৎ 

তহ্ছি নরকং গচ্ছেৎ ( করিষ্যৃতি, গমিষ্যতি বা)। ও 

৪। সামর্থ্য, যোগ্যতা এবং সম্ভাবনা অর্থে ধাতুর উত্তর *বিধিলিঙ্ হয়। 
যগ|--সামথ্য--ভলান ভারং ধহেং। যোগ্যতা“ভবান কন্ভাম্ উদ্বহেৎ। 

সন্ভাণনা-_-অহ্য পৃষ্টিঃ ভবে । 

অনুশীলনী 

১। সংস্কৃতি অন্বাদ কর £-. 

দেবতা ত্ম। পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালথ উত্তর দিকে রছিয়াছেন। তু 

পড়িবে,_-এই যে আমি 'পড়িতেছি। একটি মুধিক প্রত্যেক দি ট 
অগ্রভাগ ছেদন করে। নিমাধদেশে নল নামে এক রাজা ছিলেন এ ! র 

চারি পুত্র হইয়াছিল । আমার কথায় তোমা যেন সন্দেহ থাকে না। তপোবন- 
বাসিগণের ষেন পীড। না হয়। সাবিত্রী বন পর্যন্ত স্বামীর অনুসরণ করিল। 

দুর্জনসংসর্গ ত্যাগ কর, সাধু সঙ্গ ক । দিন রাত্র পুণ্য কর। সর্বধ] অনিত্যতা 

স্বরণ কর। যিনি বাচিলে অনেকে বাঁচে তিনি বাচিয়া থাকুন । নিজের গুণ 

সমূহ আচ্ছাদিত করিয়] পাখিবে। সর্বদ। বকলের সত্য কথা বল] উচিত। সত্য 
বল] উচিত, প্রির বলা উচিত, অপ্রিয় সত্য খলা উচিত নয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি 

পরের জন্য ধনরাশি ও জীবন দিবেন। আজ যদি পিতা কাছে থাকিতেন। 

২। শুদ্ধ করিয়! লেখ £ ৃ্ 

যাখুৎ মুনিঃ আগমিস্ততি তাবৎ সবে আসনাৎ উাস্থস্থি | যৃধিষ্ঠিরো না 

রাজ] অবসংস্ম। ধগিক।: স্বখী বড়ুব। অহং নভসি চন্দ্রং দদর্শ। অগ্য প্রাতঃ 
বু্টিঃ বড়ব। ত্বমূ ইদং মা অকাবীঃ। নাহং মিথ্যা উধাচ। 

৩। বাংল! অন্বাদ কর £-- . 

ম] কুরু ধনজনযৌবনগর্বম্। হরতি নিষেধাৎ কালঃ সর্বম। দিবা 
মা স্বাপ্দীঃ | আগচ্ছতু ভবান্। ইদমাসনম্ আন্ততাম | কদা গমিক্কদি। অয়মহ্ং 
গচ্ছামি। সমুদ্রমপি শোষয়ামি, হিমালয়ং বা উৎপাটয়ামি। শুশ্রবন্য গরূন্। 

শপ 
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ক্রিয়! (৮611) ) 

হুওয়!, থাকা, কর] প্রভৃতি যাহার দ্বার! বুঝা যায় তাহাকে ক্কিয়া বলে। 

“পুরা দুই, প্রকার--অকর্মক ও সকর্মক। যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না উহ অকর্মক। 

যথা-হাস!, কাঠা, নাচা-হুসতি, ক্রন্দতি, নৃত্যতি ইত্যাদি । বালকঃ হুসতি। 

পালিকা রোদদিতি। তে নৃত্যস্তি। এসব যায়গায় কি নাচে, কি হাসে এরূপ 

জানিবার ইচ্ছা! হয় না। উহ্ার। অকর্মক ক্রিয়া। কিন্ত, রাম: ফলং খাদতি। 

ছাত্রঃ বিষ্ভালয়ং গচ্ছতি | শিশ্ুঃ চন্দ্রং পশ্টতি। এসব যায়গায় রাম কি খায়, 

বালক কোখায় যায়, শিশু কি দেখে, এরপ জ্জানিবার ইচ্ছা! থাকে ও ফল, বিষ্ালয়, 
রীধতি পদের হ্থারা এ জিজ্ঞাসার সমাধান হয়। কাজেই খাদতি, গচ্ছতি, 

(ক্রিয়াগুলি সকর্ণক | যে ক্রিয়ার কর্ম খ।কে তাহাকে সকর্মক ভ্রিয়] বলে। 

বশত: সকর্মক ক্রিয়াও অকর্মকরপে প্রয়োগ করা চলে, যথা-_বালকঃ 

1 পাঁচনঃ পচতি। গম্ ধাতু ৪ পচ্ ধাতু এখানে অকর্মকরূপে ব্যবহৃত । 

এখানে বক্তা কোথায় যায় ব|। পাচক কি রারা করে তাহা প্রকাশ করিতে 

ইচ্ছুক নহে।। 

কতকগুলি অকর্ণক ধাড় উপপরগ যোগে সকর্মক হয়। যথা--স শধ্যায়াং 

শেতে_-লী ধাতু অকর্মক, কিন্ত, স শধ্যাম্ অধিশেতে, এখানে অধিপূর্বক লী 

ধাতু সকর্মক | 

আবার কত্কলি অকর্মক ধাতুর দেশ, কাল, ভাব বা গন্তব্য পথ প্রভৃতি 

কম হইতে পারে, ষথা-কুজন্ স্বপিতি, মাসম্ অধীতে ইত্যাদি। 

ষে সমস্ত ধাতৃ--বিষ্কমান থাকা, লঙ্জিত হওয়া, স্থিতি, জাগরণ, বুদ্ধি, ক্ষয়, 

ভয়, বাচ1, মরা, শধন করা, খেল!, পছন্দ হওয়া, শোভা পাওয়া প্রভৃতি বুঝায়, 

উচ্থার অকর্মক ধাতু অর্থাৎ উহাদের কর্ম থাকে না। যখা-_তন্য পুস্তকম্ অন্তি। 
সশুরোঃ লঙ্জতে। হৃখেন জীবতি। ইদং মহ্ম রোচতে। মুখং শোভতে 
ইত্যাধি। 

নত্তা লঙ্জাস্থিথিজাগরণধ বৃদ্ধিক্ষয়তয়জী বনমরলমু। 
হহদজীড়। রুচিদীন্যর্থা ধাতব এতে কর্মণি নোক্কাঃ | 
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য ক্রিয়ার কর্ষ আছে তাহাকে সকর্মক ক্রিয়। বলে, যথা--বালকঃ গ্রামং 

গচ্ছতি | মুনিঃ শান্ত বর্দতি ইত্যাদি বাক্যে গ্রামম্, শাস্ত্রং কর্ম। দুহু, 

যাচ, প্রভৃতি ধাতুর ঢুইটি কর্ম থাকিতে পাবে। যাহাদের দুইটি কর্ম থাকে 

তাহার। দ্বিকর্মক ধাতু । নুহ, যাচ্, পচ্ দণ্ডঃ কধ, প্রচ চি, ব্ূঃ শাস্, 

জি, মন্থ্, মুষ এবং নী, হু, কষ, ও বহু ধাতু দ্বিকর্মক | 

দুহাচপচদগুরুধিপ্রচ্ছিচিজশাস্ জি মন্থমুযাম। 

কর্মযুক্ম্তাদকখিতং তথ। স্যান্নীহবকষ বহাম ॥ 

দাদি ১২টি এবং নী প্রভৃতি ৪টি এই মোট ১৬টি খাতু দ্বিকর্ম+। দুইটি কমের 

একটিকে মুখ্য বা প্রধান কর্ম, অপরটিকে গৌণ, অপ্রধান বা অকথিত কর্ঠ বলে। 
যে কর্মটিতে দ্বিতীয়] ভিন্ন অন্ত বিভক্তি হইতে পাবে না উহ মুখ্যকর্ম। তা 

গোপঃ গাং ছুগ্ধং দোগ্ধি এস্থলে গাম একটি কর্ম এবং ছুপ্ধম আর এক 

গোঃ দ্ৃপ্ধং দোদ্ধি এপ গোঃ (গরু হইতে) অপাদানও ইই 

কিন্তু দুপ্ধম কর্ম ছাড়া কিছু হইতে পারে না, স্তবাং দুগ্ধং মুখ্য কর্ী - গাং 

গৌণ, অপ্রধান বা অকথিত কম। এইরূপ বালক: বৃক্ষং পুষ্পং চিনাতি এখানে 

ৃক্ষাৎ পুষ্পং চিনোতি হইতে পারে । ৃতরাং বৃক্ষং গৌণ কর্ম ছিকিন্ত পুষ্পং কর্ম 
ছাড কিছু হইতে পারে না, স্থৃতবাং পুষ্পং মুখ্য কর্ম। 

গোপঃ অজং গ্রামং নয়তি এখানে গ্রামং সা হইয় গ্রামে হইতে পারে 

হুতরাং গ্রামং গৌণ কর্ম এবং অঙ্জম্ কর্ম ছাঁডা কিট হইতে পাবে না সুতরাং উহ। 
মুখ্য কম।  যাচ্-_অর্থা ধনিনং (গৌণ কর্ম) ধনং (মুখ্য কর্ম) যাচতে। 
পচ্-_পাচকঃ তণডলম্ ওদনং পচতি। 

দন্থ-_বাজা চৌরং শতং দণডয়তি। প্রচ্ছ-_শিশ্ুঃ গুরুং ধর্মং পৃচ্ছতি। 
ব্র-_মূনিঃ শিল্তুং শান্ত্রং বূতে। ভূত্যঃ ভারং গ্রামং নয়তি হবতি বহুতি বা। 

অর্থনিবন্ধন। ইয়ং সংভ্ঞ।__হুহ, যাচ, প্রভৃতি যে ১৬টি ধাতুকে দ্বিকর্মক খলা 
হইয়াছে উচ্ছার সমার্থক ধাতুগুলিও দ্বিকর্মক হইবে । যাচ। অর্থ-_প্রার্থন। 
কর। ভিক্ষ, ধাতুর অর্থও প্রার্থনা কণা হ্তরাং ভিক্ষু ধাতুও দ্বিকম'ক। এইকপ 

ব্রধাতুব অর্থ বল! এবং বদ্ঃ কথ, ভাষ, প্রস্তুতি ধাতুর অর্থও বল! স্থৃতরাৎ বদ 

প্রভৃতি ধাতৃও দ্বিকর্মক, বথা গুক্ঃ শিষ্যাৎ ধর্মং জিতে, বদতি, কথয়তি, 
ভাবতে বা। 



গুন অধ্যায় 

বাচ্য প্রকরণ (৮0896) 

সংস্কৃতে বাচ্য চারি প্রকার-_কর্তৃধাচ্য, কম বাচা, ভাববাচ্য ও কর্ম কর্তৃবাচ্য। 

কর্তৃবাচ্য € 4০876 ৮০1০৪) 

যে বাক্যে কী ক্রিয়ার াচ্য হয় অর্থাৎ কার সংখ্য। ও পুরুষ ক্রিয়ার ছারা 

জ(ন। যাব, উহ| কর্তৃবাচ্য । ইহাতে কাই প্রধানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে । অহুং 

গচ্ছামি _এই বাক্যে গচ্ছামি এই ক্রিয়৷ পদ হইতেই জানা যায় যে এই বাক্যের 

কর্তা বকজন এবং সে উত্তম পুকথ | এইরূপ বালকাঃ ধাবন্তি--এই বাক্যের ক্রিয়া 

এক্িংইতে জানা ফায়_এখানে কর্তা বহু এবং তাহারা প্রথম পুরুষ । এইরূপ 
১৭" ১ কণা, ক্রিযার দ্বার] উক্ত হয় বপিয়া উঠ| উক্তক$|। উহাতে কতায় 

| ৮ বা পাণিনিসম্প্রণায়ের মতে প্রাতিপদিকার্থে প্রথম! হুয়। কেহ 

বট ক অভিধেরমাতে প্রথমাও বলেন । 

কর্তৃবাচ্য প্রয়োগে কতীয় প্রথমা ও.কমে' দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, ক্রিয়া 

কর্তার অনুরূপ বচন ও পুরুষ হয়, যথা-_বালকাঃ [বগ্যালয়ং গচ্ছস্তি। খালিকে 

গ্রামং গচ্ছতঃ | অহ্ং চন্দ্র, পশ্যাম | ভূত্যঃ ভারান্ বহুতি ইত্যার্দি। 

কর্তৃবাচ্য প্রয়োগে ভু প্রথম! কর্তৃকারকে। 
দিতায়াস্তং ভবে কর্ম কত্র ধীনং ক্রিয়াপদম্ ॥ 

কর্মবাচ্য (6858175 ৬৪1০০ ) 

যে বাক্যে কর্ম ক্রিয়ার বাচ্য হয় অর্থাৎ কর্মের সংখ্যা ও পুরুষ ক্রিয়ার দ্বার 
জান! যাঁয় তাহা! কমবাচ্য। এখানে কমই প্রধান রূপে প্রতীত হয়। যথা 
বালকেন গ্রামঃ গম্যতে--বালক কর্তৃক গ্রামে যাওয়া হয়। ময়া চঙ্তো মৃস্ততে। 
অল্মাভিঃ পুস্তকানি পঠ্যন্তে ? খৎ ময় দৃশ্ডাসে । দ্বয়া অহং দৃশ্তে ) গম্যতে, দৃশ্তে, 
গঠ্যস্তে, দৃশ্তসে এবং দৃষ্টে এই ক্রিয়া? পঙ্গগুলির দ্বার) কর্মের বচন, ও পুরুষ জানা 
যাইতেছে । এই সমস্ত বাক্যে কর্ম জিয়ার দ্বারা উক্ত হয় বলিয়া, উদ্ত কর্মে 
প্রথম! হইয়াছে। পাণিনিস্্রদায়” ইহাকেও প্রাতিধদিকার্থে প্রথম 
বলেন। 



১১ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমু্দী 

কর্মবাচ্য প্রয়োগে র্ তীয় বর্তৃকারকে। 
প্রথমাস্তং তবে কম কর্মাধীনং ক্রিয়াপদ্। 

কর্মবাচ্য প্রয়োগে কর্তায় ততীন্মা বিভক্তি, কর্মে প্রথমা বিভক্তি ও*কমের 

ষে পুরুষ ও যে বচন, ক্রিয়াপদধে সেই পুরুষ ও মেই বচন হইখে | লট, লোট, 

লঙ ও বিপিলিভ-এ ধাতুন্ সহিত ষ যোগ করিয়া আত্মনেপদে প্রয়োগ করিতে 

হইবে । 

ভাববাচ্য.( ৮6081 ৮0106 ) 

ভাব বের অর্থ_ধাত্বর্থ (ধাতুর অর্থ ) অর্থাৎ গম্ ধাত্র্থ-_বাওয়।, তুজ, 

ধাত্বর্থ ভোঞ্জন, ইত্যাদি । ধাতুর অথই যে বাক্যে প্রধান রূপে প্রত 

তাহাকে ভাববাচ্য বলে, থা _ময়। হন্ততে- আমার হালা হয়। ত্বয়া 

তোমার যাওয়া হয় ইত্যার্দি। এই জাতীয় বাক্যে কতা উক্ত হুর না 

অন্ভক এবং অঙ্গুক কর্তায় তৃতীয। বিভক্কি হয়"। অকর্ণক ধাতুর প্রয়োর্টি, 
বাচ্য হয়। এখানে কর্ত| প্রধান নহে। এখানে প্রধান ধাতুর অথ “নয়া, 

খাওয়া, ঘুমান, শোওয়। প্রতৃতি | উহাদের বচন সর্বদ। এক এবং পুকষ 

সর্বদ] প্রথম, অতএব ভাবধবাচ্য প্রয়োগে ক্রিয়া সব সময় নাম পুরুষ ও একবচন। 

উপরের উদাহরণে হন্ততে, গম্যতে প্রভৃতি স্থানে প্রথম পুরুষের এক বচনের 

ক্রিয়। হুইয়াছে। 
ভাববাচ্যে কর্মাভাবন্ৃতীয়! কর্তৃকারকে ॥ 
প্রথমপুরুষন্যৈকবচনং স্তাৎ ক্রিয়াপদে। 

কর্ম ও ভাব বাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া! এবং ক্রি] পদে লট, লোট,ঃ লঙ্ ও 

বিধিলিঙ এ ধাতুর সহিত য যোগ করিয়া আ.ঘ্মনেপদের ব্ভক্তি তে, জাতে প্রত্ৃতি 

যোগ করিতে হয়। 

গ্াবে কম্!ুণি বাচ্যে চ লদ! ভাদ।তনেপ্দম্, 

লড়াদিযু চত্তুর্থেব বকারন্তাগীমে। ভবেৎ। 

কর্ম ও ভাব বাচ্যে লট. প্রভৃতি ছাড়া, ল্ট্, লঙ লিট, প্রভৃতির প্রয্োগে 

ও খ্বাত্মনেপদের "বিভক্তি (তে, আতে ইত্যাদি) যোগ করিতে হইবে কিন্ত 

য যোগ করিতে হইবে না। ? 



কি ১৯৬ 

কম কর্তৃবাচ্য (7119905৮১8৫ ) 

কর্মকর্তবাচে) কর্মপদটিই কর্তুপদ হুইয়া যায় এবং উহাতে কর্মপদ 
থাকে না। কর্ম কণ্তীরূপে প্রতীত হয় বলিয়া ইহাকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলে। ক্রিম 

সকর্মক হইলেও কর্মকর্তৃবাচে; অকষধকরূপে ব্যবহৃত হয়। কর্ণকর্তবাচ্যে 

ক্রিয়াটি এত জে সম্পন্ন হয়, যেম ইহাতে কর্তার কোনই কাজ নাই। বৃক্ষঃ 

স্ব়মেব ছিছ্যতে_বুক্ষটি ষেন নিজে নিজেই কাটা হইয়া! গেল। অন্নং ম্বয়মের 
পচাতে_--ডাঙ আপন। হইতেই রান্না! হইয়া গেল। এইরূপ এতাশ্গপি সতাং 

গেছে নোচ্চিগ্তন্থে কদাচন। হীয়তে হি মতি স্তাত! ভিছ্যাতে জাদয়গ্রন্থিঃ | 

ছিন্চে সর্বসংশয়ঃ | 

৮ ক্রিয়মাণং তু যু কম” ন্বয়মের প্রসিধ্যতি | 
স্ুকরৈঃ স্বৈ গু গৈঃ কর্তৃঃ কর্ম কর্তেতি তত্বিছুঃ ॥ 

পঠুবাচ্যে কমে প্রথম] বিভক্কি হয় এবং ক্রিয়া পদ উহ্বারই অন্তযপ হয়। 
তষ যোগ করিষ| লট, পোট,, লঙ্ ও বিধিলি& এ আত্মনেপদের 

, বিশক্তি যোগ করিতে হয়। 
মনে রাখিবে-_করঠবাচ্যে কতীয় প্রথমা, কমে দ্বিতীয়), ক্রিয়া কর্তার 'অনরূপ। 

কর্মবাচ্যে ক্তায় তৃতীয়!, কর্মে প্রথমা, ক্রিয়া! কমের অন্থরূপ। 

ভাববাচ্যে কর্তায় তৃতীয়া, কম' নাই, ক্রিয়া প্রথম পুং ১ব। 

কর্ম কর্ঠৃবাচ্যে কর্তা নাই, কমে” প্রথমা? ক্রিয়া কমণচুরূপ | 
বাচ্যপরিবর্ভন (08886 ০1 $01৩6) 

কর্তৃবাচ্যে গঠিত বাক্যের ক্রিয়। সকর্মক হইলে উহাকে কম'বাচ্যে এবং 
ক্রিয়। অকর্মক হইলে উহাকে ভাববাচ্যে পরিবর্তন কর! যায়। করম্মবাচ্য ও 

ভাববাচ্যে গঠিত বাক্যের কর্ৃবাচ্যে পরিবর্তন করা যায়, এইরূপ এক বাচ্যের 

বাক্যের অন্ত বাচ্যে পরিবর্তণ করাকে বাচ্যান্তর কর! বলে। বাচ্যপরিবতনে 

কত", কতণর বিশেষণ, কর্ম, কমের বিশেষণ ও ক্রিয়ার রূপের পরিবত।ন হয়; 

অন্ত সকল পদ অপরিবন্িতই থাকে। 

কর্ঠৃবাচ্য হইতে কর্ম বাচ্যে পরিবগ্তন করিতে হইলে-- 
(১)। কণার তৃতীয়া বিভক্তি (২) কর্মে প্রথমার্পবিভক্তি /, (ও) ক্রি কের 

অনুদ্ূপ অর্থাৎ কিল্না পদে কর্মের বচন ও পুরুষ ) (8) কির! আত্মনেপদী হইবে 
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(€) লট, লোট,, লঙ্ ও বিধিলিও এ ধাতুর সহিত ধ যোগ করিয়া আত্মনেপদী 
বিভক্তি যোগ করিতে হইবে ; (৬) কর্তৃবাচ্যে লট, লোট, প্রস্তুতি যে লকার 
থাকিবে কর্মবাচ্যে উহাই আত্মনেপদ হইবে । লট, লোট লঙ্ও বিধিলিঙ্ 
ভিন্ন অগ্ত গ কাবে য হইবে ন|, কেবল আত্মনেপদ হইবে | 

( কর্ঠবাচ্য ) বামঃ গ্রামং গচ্ছতি ( কম!বাচ্য ) বামেণ গ্রামঃ গম্যতে। 

% বালকঃ গ্রস্থৌ পঠতঃ . » বালকেন গ্রন্থ পঠ্যেতে। 

স ফলানি ভূঙক্তে তেন ফলানি তুজ্যন্তে। 

» বালকৌ প্রবাসাগতং মাং পশ্ঠতঃ * বালকাভ্যাম্ প্রবাসাগতঃ অহম, দৃষ্টে। 
৮ ভবান্ গ্রামং গচ্ছতু ৮ ভবতা গ্রামঃ গম্যতাম। 

» দবিদ্রছাত্রঃ বিগ্ভালয়ং গচ্ছেষ ৮»  পরিদ্রছাত্েণ বিছ্যালয়ঃ গ তু 

£ 

৮... ছাত্রাঃ পুস্তকম, অপঠন্ ৮  ছাত্রৈঃ পুস্তকম, অপঠ্যত। 
কর্মবাচ্য হইতে কর্ঠবাচ্যে পবিণত কবিতে হইলে-_-করায় তৃত 

প্রথমা, কর্মে প্রথম। স্থানে ছিতীয়৷ এবং ক্রিয়ায় কর্তার অন্ুবপ। পুরু! 
হইবে। 

কর্তাও কর্মেব বিশেষণেও কর্তাও কর্মেব অন্গকপ বিভক্তি বচন প্রভৃতি হইবে । 

কর্মবাচ্যে ধাতুর সহিত লট, লেট, লঙ্ ও বিধিলিঙ এধে “্য* এর আগম 

হুইয়াছে তাভা থাকিবে না। ক্রিয়া যে পদ্দীয় তাহাই হইবে অথাৎ ধাতুটি 

আত্মনেপদী হইলে আত্মনেপদেব ৰপ, পরশ্মৈপদী হইলে পরট্মৈপদেব বপ 
হইবে । অকমক ধাতুর প্রয়োগে কর্তৃবাচ্য হইতে ভাব বাচে! পরিণত কর] 

যায়। কর্ম না থাকিলে কর্ম বাচ্য হয় না। স্থতরাঁং সনকম”ক ধাতুরও অকমক 

প্রয়োগস্থলে কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিবর্তন করা যায়। 

'কর্মবাচ্য কর্তৃবা্য 

বালকেন গ্রামঃ গমযতে বালকঃ গ্রামং গচ্ছতি। 

ভূতে|ন প্রঃ সেব্যতে ভূত্যঃ প্রভৃং সেবতে। 

ধমেণি ধাগিকাঃ রক্ষ্যন্তে ধম? ধাগ্সিকান্ রক্ষতি। 
যুগ্াভিঃ বিগ্ভালয়ঃ গম্যতাম, যুযং বিভ্ভালয়ং গচ্ছত। 

ষ্রেণ শিশুন! উজ্জ্লঃ চন্দ; অনৃষ্তত  স্থুত্রঃ শিশু; উজ্জ্লং চত্্রম. অপুশ্যৎ। 
সর্বৈঃ সত্যম, উদ্যেত সর্বে সত্যং বদেষুঃ। 
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কর্তৃবাচ্য ভাবৰাচ্য 

শিশু: হসতি শিশুনা হম্তাতে | 

বালিকাঃ নৃত্যস্তি বালিকাভিঃ: নৃত্যতে | 

রুশঃ মুনি; গচ্ছতি কশেন মুনিনা গম্যতে। 

কর্ম-কর্তৃধাচ্য হইতে কেবল ভাববাচ্যেই পরিবর্তন কর] যায়। 

বৃক্ষ: স্বয়মেব ছিদ্যতে- বঙ্গেণ স্বয়মেব ছিগ্যতে ( ভাববাচ্য )। 

স্ত ও ক্তবত-প্রত্যযাস্ত ক্রিযাযুক্ত বাক্যের খাচ্য পরিবর্তন সাধারণতঃ কর্ত- 

বাচো" কবতু প্রতায় এবং কর্মবাচ্যে ও ভাখখাচ্যে জ-প্রত্যয় হয়। কর্ম- 

বাচ্যে ক্ত-প্রত্যযাস্ত শব্দ কর্মের ধিশেষণ পে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং কর্মের 

ঠপও বিভক্তি লাভ কবে। 

চ্যে কত প্রত্যয়াস্ত শব্দ সর্বদা র্ীবলিক্ষ ও একবচন-__ময়া হুসিতম্। 

কর্মক ধাতুব প্রয়োগে কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইতে পাবে) সে স্বলে 

বৰ কর্তার অরূপ লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা--বালক: 

গ্রামং গতঃ1 বাঁলিক। শরিতা-। অসশ্বৌ গতৌ। 
কতৃবাচ্য কমবাচ্য 

বালকঃ চন্দ্র দৃষ্টবান্ বালকেন চন্্রঃ দৃষ্টঃ। 
বালিকা! গ্রামং গতবততী বালিকয়া গ্রামঃ গতঃ। 

ছাতোৌ ফলানি খাদিতব্তো ছাত্রাভ্যাং ফলানি খাদিতানি। 
বদ্ধাঃ মুনয়ঃ শান্তরমুপিষ্টবস্তঃ বৃদ্ধি; মুনিভিঃ শান্রমুপদিষ্টম্। 
বালিকা গ্রামং গতা বালিকয়৷ গ্রামঃ গতঃ। 

বুদ্ধঃ শ্যায়াং শয়িতঃ বুদ্ধেন শব্যায়াং শরিতম. (ভাববাচ্য)। 

তে হুসিতবস্তঃ তৈঃ হুসিতম. | ( ভাববাচ্য )।. 

কর্মবাচ্যে ও ভাবধাচে/ ক্ক থাকিলে কর্তৃবাচ্যে কত স্কানে ক্তবু হয় ও 
উহ্থাতে কর্তার মত ল্িক্ষ,বচন ও বিভক্ি হয়, যথ1--বালকৈঃ শিক্ষকা; পুক্িতা:-" 
বালকাঃ শিক্ষকান্ পুজিতবস্তঃ | তেল হাসতম --লঃ কৃষিতদান্। 

তব্য, জনীয়, যৎ। ক্যপ,, প্যৎ এই পাঁচটিকে কৃত্যএত্যয বলে। কত্যপ্রত্যয 
কদধাচ্যে বা ভাবধাচ্যে ক্য়। বর্ভবাচো হয় না। কত্যপ্রতায়ান্ত শব্দ কম- 

বাচ্যে কমের বিশেষণ রূপে বাধহত হয় ? সুতরাং উহ্থাতে কমের অনুরূপ লি 
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ও বচন হয়। ভাববাচযস্থলে উভার] সর্বদা ক্লীধলিঙ্গ ও একবচন। কর্মবাচট 

ও ভাববাচ্যে কৃত্য প্রতায় প্রযুক হইলে উহ্থাদের কর্ৃবাচ্যে পরিণত করিবার সময় 

মূল ধাতুর লংট. ব| বিধিধিও 'এর রূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবং কর্তার অন্থরূপ 
বচন ও পুরুষ হইবে | 

( কর্মবাচ্য ) ময় চন্দ্র: ভষ্টব্যঃ_-অহং চন্দ্রং দ্রক্ষ্যামি, পশ্ঠেয়ম বা ( কর্তৃবাচ্য )। 
জনৈঃ দর্শনীয়। অস্যাঃ আকৃতিঃ__জনাঃ ভ্রক্ষ্যন্তি ( পশ্ঠেধুঃ বা) 

অশ্তঠাঃ আক্কৃতিঃ | ( কর্তবাচ্য )। 
( ভাববাচ্য ) দুর্জনেন সমং ন স্থাতব্যম, -_ দুর্জনেন সমং ন তিষ্ঠেৎ [স্থাস্যতি খা)। 

দ্বিকর্মক ক্রিয়ার প্রয়োগস্ছলে বাচ্যান্তরের নিয়ম-__ 
পূর্বেই বলা হইয়াছে দুহ,, যাচ, প্রভৃতি বারটি এবং নী প্রভৃতি চারিটি, মোট 

এই ষোলটি ধাতু এবং ইহাদের সমানার্থক ধাতু দ্বিকর্মক | দুহাদি এবং 
বপ ঢইভাগে নির্দেশ করার উদ্দেশ্টা__দুভাদিব প্রয়োগস্থলে কর্মবাচ্যে 

অবিকৃত থাকিবে । যদি এ ধাতুগুলির দুইটি কর্ম বিবক্ষিত না হয় অর্থাৎ 
একটি মাত্র কমে প্রয়োগ হয় তবে কমর্বাচ্যে সেইটিই উক্ত হইবে। উহ। 

গৌণ কি মুখ্য কর্ম তাহ! বিচাখ কবিবার প্রয়োজন নাই । গোপঃ গাং দোগ্ছি 
ব। গোপঃ পযঃ দোক্ধি ইহার কম্বাচ্যে যণাক্রমে-_গোপেন গৌঃ দুহাতে এবং 
গোপেন পয়ঃ দুহ্থতে। 

কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য 

গোপঃ গীং ছুগ্ধং পোক্ধি গোপেন গো দুধ ছুছতে। 
বালিক। বৃক্ষং পুষ্পং চিনোতি . বালিকয়। বৃক্ষঃ পুম্পং চীয়তে। 

ধরিদ্রঃ ধনিনং ধনং যাচতে ধরিদ্রেণ ধনী ধনং যাচ্যতে | 
গোপঃ অজং গ্রামং নয়তি গোপেন অঞ্জঃ গ্রামং নীয়তে। 

ভৃত্য: ভারং গ্রাম হরতি ভত্যেন ভারঃ গ্রামং হ্িয়তে। 

ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রয়োগস্থলে বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ন-_ 
ণিজন্ত গমনার্থক ও ধিজস্ত অকর্মক ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তার ছিতীয়। 

হয়। এরপ স্থলে এ প্রযোজ্য কর্তাই কর্মবাচ্যে উক্ত হইবে ও উচ্ছাতে প্রথম 
ভইবে। 
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যখা__-প্রতুঃ ভৃত্যং গ্রামং গময়তি প্রভূণ ভূত্যঃ গ্রামং গম্যতে। 
মাত! পুঞ্জং শায়য়তি মাজা পুজঃ শয্যতে । 

ণিজন্ত অবস্থায় প্রযোজ্য কর্তার তৃতীয়! হইলে ধাতুর কর্মে ই প্রথমা হইবে । 
সঃ পাচকেন ওদনং পাচয়তি তেন পাচকেন ওদনঃ পাচ্যতে। 

ণিচ্ পরত্যঃযুক্ হইলে বোধাথক,ভঙ্গণার্থক ও শব্দকমক ধাতু দ্বিকর্মক হয়। 

কর্মবাচ্যে পরিবর্তন করিবার সময় উহ্হার যে কোনও একটি কমে” (নিজের 

ইচ্ছামত ) প্রথন। দেওয়! চলে এখং যে কমর্টি উক্ত হইবে তদমুসারে 

ক্রিয়াপদ হইবে যণ।-- 

গুরু; শিম)ং ধমং বোধয়তি গুরুণা শিষ্যঃ ধরং বোধ্যতে। 
এস অথব]। গুরুণ] শিষ্যং ধম বোধ্যতে। 

£ এরম, ওদনং ভক্য়তি ' তেন ব্রাঙ্ষণঃ ওদনং ভোজ্যতে। 
অথব। তেন ব্রাঙ্গণম ওদনঃ ভোজ্যতে। 

£ন বেদম, অধ্যাপয়তি * গ্ুরুণা শিষ্যাঃ বেদম অধ্যাপ্যন্তে। 
অথবা! গুকুণ1 শিষ্যান্ বেধঃ অধ্যাপ্যতে | 

কহ্খাচ্যে সমাপিক! ও অসমাপিক। ক্রিয়ার একই কর্ম হইলে কর্মবাচ্যে এ 

কমে প্রথম। হধ) যথা স ওদন: পক্তী। তুক্ে-তেন ওদনঃ পক্তা তূজ্যতে ৷ 
স্থমমিগুণান্ বিশ্র্তং ন শক্োতি সঃ-ন্বামিগুণাঃ বিশ্ব ন শক্যন্তে তেন। 

আণজন্ত কালেব কতায় ( প্রযোক্ধ্যকতায় ) দ্বিতীয়৷ হইলে, কর্মবাচ্যে উচ্থার 

উত্তরই প্রথমা হইবে । লক্ষ্য কর :--(প্যস্তে কতুর্চে কর্মণঃ)। 

প্রঃ ভূত্যান্ ভারং গ্রামং হারয়তি--প্রতৃণ। স্ভৃত্যাঃ ভারব গ্রামং হার্ধস্তে। 

প্রভূঃ ভূত্যৈঃ ভারং গ্রামং হারক্কতি_-প্রতূণ। ভূত্যৈঃ ভারঃ গ্রামং হার্ধতে। 
কর্মণাচেয রূপান্তরিত কয়েকটি ধাতুর লট.-এর প্রথম পুরুষের একবচনের দ্বপ-_. 

অস্ভূ-ভুয়তে মন্থ._মধ্যতে , 'শী-শষ্যতে ই-ঈমতে 
ক--ক্রিঘতে প্রচ্ছ--পৃচ্ছতে স্বন্র্ধতে চি-চীরতে 

হাহ্িয়তে ধৃ--প্রিরতে স্বপ_স্থপ্যতে জি-_জীয়তে 

গৈগীয়তে.: মামীয়তে . . শাস্--শিষ্যতে জাগৃ--জাগর্ধতে 

'্রহ-গৃহৃতে ্ব-তিযতে .” শ্র-য়তে অৈ-আয়তে, 
জাজ্ঞাতে বপ১-উপ্যতে . হা-হীক়তে দাদীযতে 
নী-নীয়তে  বপংউদ্বুতে  হের-হ্বতে ধাদীরতে 
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পা_পীয়তে বহ-_ উহাতে সন্জ-__-সজ/তে ব্যধ-_বিধ্যতে 

স্থাশ্থীয়তে  বদ-_উগ্চতে সেব-সেব্যতে যজ-_-ইজ্যতে 

যাঁযায়তে দন্শ-দশ্যতে ভক্ষ_-ভক্ষ্যতে স্ত--স্তুয়তে 

যাচ-যাচ্তে নুৎনৃতাযতে রুদ্-_রুছ/তে হার 

হন্-হন্ততে লিখ লিখ্যতে হস হশ্যাতে  লভ্-_লভ্যতে 

ভী--ভীয়তে পত্্-_-পত্যতে ক্র, বচ্-_উচ্যতে দহ-__দহৃতে 
ই ইব্যতে দা দীয়তে তুজ- তঁজ্যতে ভিদ্-_ভিন্যতে 

খাদ--খাছ্কতে স্পূশ-ম্পৃশ্ততে স্ম্-_ক্ষম্যতে বক বঞ্চতে 

গম্ কর্মবাচ্যে__লট.-_গম্যতে, লোট_'গমাতাম্ঠ লঙ়্অগম্যত, 
বিধিলিউ-গম্যেত। লুট.-গমিষ/তে | এই কূপ সর্বৃত্র। | 

অনুশীলনী 
১। বাচ্য পরিবর্তন কর :-_অহ্ং বেদান্ অপঠম। সমাং পশ্ 

বদেঃ| সর্বে গ্রামং গচ্চন্ত । আসীৎ জনকে নাম নৃপতিঃ। সিংহাঈ 

অরণ্যে বসস্তি। বিপ্রঃ স্বন্ধেন ছাগং গ্রামং নয়তি। বালকঃ মাং পশ্থানং 

পুচ্ছতি। তে মাং বদস্তি। তে সর্পাৎ বিভ্যতি। অত্র বুদ্ধাঃ অবসন্। সত্যং 

বদ। ধর্মং চর । ছাত্রাঃ শিক্ষকাণামুপদেশং শুণুযুঃ | ইহ তে অতিষ্ঠন্। ঈশ্বরঃ 

পৃথিবী স্থজতি | ভূত্যঃ কার্য, ন অকরোৎ্। সঙ্জনাঃ কৃতমুপকারং ন বিন্মরস্তি। 

ষুদ্রাঃ শিশবঃ কোমলাং শধ্যাম্ অধিশেরতে | নাহ্ ত্বাং দৃষ্টবান্। সর্বেঃ সঙ্জনাঃ 

তুয়ন্তে | ত্বয়া চন্তো ভুষ্টব্যঃ | ময়া ইদং কর্তব্যম। অয়মারস্তঃ শুভায় ভবতু। 
২। শুদ্ধ করিয়া লেখ £-_ 

বালকৈ: হশ্যন্তে। পুভ্রেণ পিতা পৃষ্টা। তেন পাস্ছেন ব্যাস্ত দৃষ্টমূ। পাচকেন 
তঙুলান্ ওদনঃ পচ্যতে। গোপেন ভারং গ্রামঃ হর্ধতে। বিড়ালৈঃ দুগ্ধং 
পীতবান্। অশ্বেন ভারং গ্রামং নীতম্। দরিক্্রঃ ধনিনং ধনং যাচ্যতে। . 

৩। কর্মকর্তৃবাচ্য উদাহরণ ছার] বুঝাইয়৷ দাও। কর্মকর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত 
বাক্যের কিভাবে কোন্ বাচ্যে রূপাস্তর করিতে হুয় ? রর 

৪| ছ্বিকর্মক ধাতুর প্রয়োগস্থলে বাচ্যান্তর়ের সাধারণ নিয়ম উদাহরণ দ্বারা 
বুঝাইয়। দাও । - 

৫ 1 ণিজধক্রিযাযুক্ত'বাক্যের যাচ্যাস্তরের নিয়ম উদাহরণ দ্বার] বুঝাইয়া দাও। 

'॥৩ারে 
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গিজস্ত ধাডু € 090586156 ৬০71) ) 

যখন কেহ নিজেব ইচ্ছায় কোন কাজ করে না বা করিতে পাবে না, তখন 
যদ্দি অন্য কেহ তাহাকে কার্ষে প্রবর্তিত করে অর্থাৎ কার্ধে প্রেরণ। দেয়, তাহা 

হইলে ধাডুব উত্তব ণিচ্ প্র ত্যয যোগ করিয়া প্রেরণ! (দওয়া বুঝান হয়। এইরূপ 

ণিচ, প্রত্যয়াক্ত ধাতুকে ণিজন্ত (ণিচ4অন্ত) ধাতু বলে। ণিচ-এব ণ্. ও চ্ 

লোপ পায়, ইথাকে। উহা ধাতুব সহিত যুক্ত হুইয়। স্বতন্ত্র ণিজস্ত ধাতু হুয়। 

উহ)-াহিত লট, লোট্ প্রভৃতি ল-কারেব বিভক্তি যুক্ত হয় । যথা-গম.+ 

গম +ই-.*গমি (গময়তি ), পঠ্+ই ্পাঠি (পাঠয়তি ), পত্ ই 
*পাতয়তি )। কৃুর্বগ্ুং প্রেবয়ত-_কাবয়তি। পচন্তং প্রেরয়তি_ 

* গচ্ছস্থং প্রবয়তি--গময়তি । 

শশঞগ্ ক্রিয়াব প্রগোগস্থলে একজন প্রবর্তণ| ব। প্রেরণ। দিবার কর্তা, আর 
একজন বাস্তবিক ক্রিয়ারু, অনুষ্ঠানের কর্তা, এই ছুইজন কর্ত। থকে । যখা-_ 

পুক্রঃ গচ্ছতি। ধা পুভ্র যদি নিজে হইতে ন। যায়, তখন মাত! তাহাকে 

যাইবার প্রেপণ। দিয়াছে, মাতা পুভ্রৎ' গময়তি--মাতা পুত্রকে যাওয়ার বা 

যাইবার প্রেরধ। দেয়। স্ৃতরাং প্রেরণ। দিবার কর্তৃত্ব মাতার এবং গমনের কর্তৃত 
পুভ্রের। যে কর্মে প্রবতিত না প্ররোচিত করে সে প্রযোজক কর্তা এবং যে 
বাস্তবিক কর্মটি করে সে গ্রযোজ্য কর্তা । মাতা পুত্রং গময়তি এখানে মাতা 
প্রযোজক কর্তা এবং পুভ্রম. প্রযোজ্য কর্তা। অনিজ্ঞস্ত অবস্থার কর্তাকে গিজস্তকালে 
প্রযোজ্য কর্তা বলে। কর্তৃকরণয়োত্বতীয়া--এই স্তর অনুসারে প্রযোজ্য কর্তীয় 
তৃতীয়! বিভক্তি হয়। যথা--পাঁচকঃ অক্পং পচতি ( অণিজজ্ত ), প্রতুঃ পাচকেন 

অল্নং পাচয়তি ( শিজন্ত )১-এখানে প্রযোজ্য কর্তা পাচকেন (সেই প্রকত পাক 

করে ), তাহাতে তৃতীয়! বিভক্তি হইয়াছে । বিশেষ নিম অন্সাক্সে প্রযোজা 

কর্তা কোনও কোনও স্থাদে দ্বিতীয়! ধিতক্তিও হয়। প্রযোজক বর্তাতে 
কর্ভায় প্রথযা' অথবা প্রাতিপন্গিকার্থে প্রথম! ছু । 

শিজন্ত ধাড়ু ' উতভয়পদী হূয় এবং অকর্ম ধাড়ুও দিত 'অবস্থায় সকর্মক 
হ্য়। 
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গ্রযোজা কঙীয় সাধারণতঃ তৃতীয়! বিভক্তি হয় । যথা--. 

অণিজন্ত ণিজস্ত 

পাচকঃ অন্নং পচতি প্রভূঃ পাচকেন অন্নং পাচয়তি। 

রামঃ গ্রামম, অত্যজং পিত। রাষেণ গ্রামম, অত্যাজয়ৎ | 

পুত্রঃ মাতরং ম্মরেৎ বৃদ্ধা পুত্রেণ মাতরম ম্মাবয়ে। 

গমনা্থক, বোধার্থক, ভোজনার্থক ; শব্দকর্মক (বেদ প্রভৃতি কর্ম) ও অকর্ষক 

ধাতর প্রয়োগে ণিজন্থ কালে প্রযোজ্য কর্তার দ্বিতীয় বিভক্ষি হয়, ( গতি 

বুদ্ধি প্রত্যবসানাথশব্দকমাকর্মকাণামণি কও স নৌ ) যথ।--. 

অণিজস্য গজ 
গমনার্থক-_পুত্রঃ গ্রামং গচ্ছতি মাত। পুভ্রং গ্রামং গময়তি। 

বোধার্থক-_শিশ্ঠুঃ শান্তর বুধ্যু৩ গুরু; শিহ্যং শান্্ং বোধয়তি। / 

ভোঙ্গনার্থক--ব্রাঙ্গণঃ অন্নং ভুঙ্জে গৃহস্থ: ব্রাহ্মণম, অন্নং ভোজয়র্তী 

শব্বকর্মক-_-শিল্কঃ বেদম অধীতে  গ্ররুঃ শিশ্তাং বেদমধ্যাপয়তি 

অকর্মক-শিশু: শেতে মাতা শিশুং শা্ীতি | 
ভোজনার্থক অদ্ ও খাদ্ ধাতুর প্রয়োগে এবং গমনার্থক নী ও বহ্ ধাতুর 

প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তায় [ছতীয়া হয় ন। ষখা-_ 

অণিজন্ত গিজন্ত 

মুনিঃ ফলং খাদাত ... রাজা মুনিনা ফলং খাদয়তি। 

শিশু: অন্ম অপ্তি মাতা শিশুন! অন্নম আদয়তি। 

ছাত্রঃ পুস্ধকং নয়তি শিক্ষকঃ ছাত্রেণ পুস্তকং নায়য়তি । 

ভৃত্যঃ ভারং বহৃতি প্রভূঃ ভূত্যেন ভারং বাহ্য়তি। 

সাবথি কর্তা হইলে বহু ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ) কর্তায় দ্বিতীয়! হয়-_- 
অশ্বঃ রখ বহতি--সারধিঃ অশ্ব রথং বাহুয়তি। দশ ধাতুর প্রযোজ্য কায় 

দ্বিতীয়া হয়__-বালকঃ চন্দ্র, পশ্ঠতি-_মাতা বালকং চন্দ্রং দর্শয়তি ৷ 

হব ও ₹ ধাতুর প্রয়োগে প্রযোজ্য কর্তায় বিকল্পে ছিতীয়া ও তৃতীস্রা হয় 

ভূত্যঃ কটং হরতি--প্রতুঃ সত্য ভূত্যেন বা কটং হারততি। 
ভূত্যঃ কাধং করোতি-- প্রভুঃ ভূতাং ভূত্যেন বা কার্ধং কারয়তি | 
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শিজস্ত কয়েকটি ধাতুর লট্ এর প্রথম পুরুষের একবচনের ব্ূপ-_ 
অদ-_আদয়তি জল্--জলয়তি পা (পান)_-পায়য়তি বচ্-_বাচয়তি 

অধি--ই-_-অধ্যাপয়তি জাগৃ--জাগরয়তি প1 (রক্ষা)--পালয়তি শ্র--শ্রাবয়তি 

প্রতি-_ই--প্রত্যাঁয়য়তি জি-_জাপয়তি প্রী- গ্রীপয়তি স্থ/_স্থাপয়তি 
ধ-_অ্পয়তি ত্বর্-ত্বরয়তি ডূঁ-ভাবয়তি সা-_স্নাপয়তি 

ক-কারয়তি দা-দাঁপর়তি মুচ--মোচয়তি হন্-_ঘাতয়তি 

এ্রী-ঞ।পরতি দম-দময়তি যা--ষাপয়তি স্রা- স্রাপয়তি 

গম.-গমযর়তি দুশ_পর্শয়তি রম._রময়তি আস্--আ।সয়তি 

শ্গ-গাপয়তি ধাধাপয়তি কহ-_-রোহুয়তি হৃ--হারয়তি 
হ্ নম.-_নময়তি কুহ-_রোপয়তি আ-হ্বে_:আহরয়তি 

নী-নাধয়তি লভ্--লম্তযতি . পত্-_-পাতয়তি 

পচ-_পাচয়ীতি বস্--বাসয়তি ব্র--বাচয়তি 

'পঠ-পাঠরতি বার্থব্যর্থযতি আ-জ্ঞাপয়তি 
কোনও কোনও ধাতুর উত্তর ণিচ যোগ কৰিলে উহার রূপ এবং অর্থ পৃথক্ হয়। 
যথ]_ চল্্--চালরতি (বিকৃত করে )--লোভঃ চিত্তং চালয়তি। . 

-চল্ুয়তি ( কম্পিত করে )--বায়ুঃ পতাকাং চলতি । 

জ্ঞা_জ্ঞাপরতি (জানায় )--দৃতঃ বাতাং জাপয়তি। 

_ জপয্নতি (বধ করে )-_ব্যাধঃ বিহঙ্গং জপয়তি। 

দুঘ__দূষয়তি (খারাপ করে )__গ্রাবুট, জলং দূষয়তি। 

দোষয়তি (চিত্ত বিকার করে )-_ লোভঃ চিত্তং দোধয়তি। 

নট-__নটিয়তি ( অভিনয় করে )-_ছুঝ্স্তঃ শরসন্ধানং নাটয়তি। 

নটয়তি (নাচায় )--সঃ হিংন্রমপি পশু নটয়তি। 

 ভী--ভায়য়তি (অন্টের দ্বার] ভয় দেখায় )-_স দণ্ডেন মাং ভায়য়তি। 
ভীষয়তে,ভাপয়তৈ (হ্বয়ং ভয় দেখায়)--সর্পঃ শিশুং ভীষয়তে ভোপয়তে)। 

ম্দ্--মার্দয়তি (মত্ত করে )” সম্পদ্ জিতেন্দ্িয়ং ন মাদয়তি। 
.. আদয়তি (স্তষ্ট করে )-- যুবানং মায়তি। 
রঞ্ধ--রঙয়তি (তৃপ্ত করে, রং করে )- শকুস্তঙগা তৃণধানেন গান্ রুয়তি। 

' ঝজয়তি (বধ করে )-ব্যাধং মুগং রন্ধযতি। 
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শদ্--শাধয়তি (গমন করায় )--গোপঃ গাং শাদয়তি। 

শাতয়তি (ছেদন করে )-_কুঠারেণ বৃক্ষং শাতয়তি। 

শম-__শাময়তি (দেখে )_স মন্দিরশ্য সৌন্দর্ষং নিশাময়তি। 

শময়তি ( শান্ত করে )--জলং বহিং শময়তি। 

পিধ -সাধয়তি--( এহিক বিষয় নিষ্পন্ন করে )--স কার্ষং সাধয়তি। 

সেদয়তি_-(পারলৌকিক'বিষয় সিদ্ধ করে)--তপঃ তাপসং সেধয়তি 
অর্থাৎ তন্বানিশ্চয়ং কারয়তি। রর 

বি-ম্মি_-_বিল্মায়য়তি (অন্যদ্বার] বিস্মিত করে)_-স বিষ্য়া। সর্বান্ বিন্মায়য়তি 

অর্থাৎ € কতা নিজে বিশ্মিত করে ) জটিলঃ শিশ্বং বিশ্বাপয়তে। 

পা--পালয়তি ( রক্ষা! করে ) রাজা প্রজাং পালয়তি । 

পায়য়তি ( পান করায় ) গোপঃ গাং জলং পায়য়তি। 

অনুশীলনী 

১। সংস্কৃত অন্রবাদ কর £-- 

বৃক্ষ ছায়ায় আশ্রিতদের তাপ শান্ত করে । ব্যাধ বাণের ছার] মৃগগুলিকে 
হত্যা করে | শকুন্তলা লঙ্জার অভিনয় করে। পিতা কন্তাদিগকে অন্ধলোকটির 
গান শুনায়। অত্যন্ত উ্ণ জলও আগুন নিভায় ( শময়তি )। গ্রক্ শিযদিগকে 

শান্্রসূহ পডান। মাত! পুত্রকে চন্্র দেখাইয়াছিলেন। মহারাজ জানাইয়াছেন 

অধ্যাপকগণ রাজপুত্রকে আর পাইবেন না। মাতা শিশুকে অন্ন ভোজন 
করান ও দুগ্ধ পান করান। 

২। রূপ নিরূপণ কর £-. 

ক₹+ণিচ+লট্তি, ৫গ+ণিচ+লোট. হি, শ্থাণিচ1লঙ্ দঃ হন 

শিচ+বিধিলিউ যুসুঃ দৃশ.+পিচ1লট, শ্ততি, ভ+ণিচ.4+লট.তি, রহ+ 

ণিচ1লোট. ত, লভ.+িচ+ল্ট, স্ততি, জ11ণিচ1লট্তি। 

৩। অর্থের পার্থক্য দেখাইয়। বাক্য রচনা কর £-- 

ব্নয়তি ও রজয়তি 7 ভীষয়তে ও ভায়য়তি ; সাধয়তি ও সেধগ্তরতি; শমন্নতি 

ও শাময়তি। শাদয়তি ও শাতয়তি। 
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9৪1 এক কথায় প্রকাশ কর ৪. 

কুবস্তং প্রেরয়তি ; শয়ানং প্রেরয়তি ; পচস্তং প্রেরয়তু ) গচ্ছন্তং প্রেরযিস্যতি ; 
তিষ্স্তিং প্রেরয়স্তি | 

€। শুদ্ধ করিয়া লেখ £-- 

মাতা শিশুনা চন্ত্রং দর্শয়তি। স মুনীন ফলানি অখাদয়ৎ। পিতা মৃখং 
পুত্রম গৃহম্ অত্যাজয়ৎ | শিক্ষক: ছাত্রেণ শাল্্রাণি পাঠয়িস্তি। শক্রভিঃ 

স্র্গমগময়ৎ কৃষ্ণ: | রজক্ঃ গর্দভান্ ভারমবাহ্য়ৎ। নব: সর্পেণ শিশুং ভীষয়তে | 

স তাংক্রন্দয়তি। জনকঃ তং ধন্তঃ গ্রাহয়তি। সর্প: তং ভায়য়তি। 

।৬। বাক্য রচনা কর 

চজ্তি ; পায়য়তি ; প্রত্াযক়তি, অধ্যাপয়তি, শাময়তি, হাসয়তি। 

নবম অধ্যায় 

ক্প্রত্যয় (৮025 ৩৩ ) 

ধাতুর উত্তব দ্বিবিধ প্রত্যয় হয়--আখ্যাত ও কং। তি, তস্, অস্তি প্রভৃতি 

তি, প্রত্যয় আখ্যাত এবং তব্য, অনীর, কত জ্বতু, শতৃ, শান্চ, প্রভৃতি কৃৎ 
প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর তি ভিন্ন যে প্রত্যয় হয় উহ। কৃং প্রত্যয়। কৃতপ্রত্যয়াস্ত 

শব প্রাতিপদিক। উহার সহিত স্থ, ও জস্ প্রভৃতি সুপ, প্রত্যয় হয়। যথা-. 
গম্7-তব্য »গন্ভবা, গম +শতৃ - গচ্ছৎ প্রভৃতি কৃদস্ত প্রাতিপদিক। 

কৃত্য প্রত্যয় 
তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ ও ক্যপ্ এই পাচটি প্রত্যয়কে কৃত্যপ্রত্যয় বলে। 

তব্যানীম্ৌ ণ্যদ্যৎক্যপ্ পৈতে কত্যসংজকাঃ । 

তব্য ও জনীয় 
কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে উচিত অর্থে অথব] ভবিষ্যৎ কাল অর্থে ধাতুর উত্তর 

তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয় এবং করায় তৃতীয়া! ব| যী হয়। কর্মবাচ্যে ত্য ও 

অনীয় প্রতার়ান্ত শ/কমো'র বিশেষণ। স্তরাং কথে'র অহন লিক, বচন ও 
বিভক্তি হয় 
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কমবাচ্যে-_ময়। চো] দুষ্টব্যঃ দরশনীয়ঃ | ত্বয়া পুস্তকানি পঠিতব্যানি, পঠনীয়ানি । 
সর্বৈ প্রকৃতেঃ শোভা! জু্টব্যা, দর্শনীয় । 

ভাববাচ্যে তথ্য ও অনীয় প্রত্যয়াস্ত শব্দ সর্বদ| রলীবলিঙ্গ ও একবচন। 

যথা__ময়া শয়িতব্যম্, শয়নীয়ম। 

তব্য ও অনীয় প্রত্যায়ান্ত কয়েকটি শব্দ-_ 

অর্চ---অর্চয়িতব্য, অচিতব্য, অর্চনীয়। সহ_সোঢব্য, সহ্থিতব্য, সহনীয় 

আপ -_আপ্তব্য,আপনীয়। জীব্--জীবিতব্য,জীবনীয়। বচ-_-বক্তুব্য, বচনীয় 

ঈক্ষ __ ঈক্ষিতব্য, ঈক্ষনীয়। তাজ __ত্যক্ধ্য, ত্যজনীয় | বহ- বোঢ়ব্য, বহুনীয় 

কথ.-_কথফিতব্য, কথণীয় | নী--নেতব্য, নয়নীয় _ শী- শয়িতব্য, শয়নীয় 

ক-_কর্তব্য, করণীয় পা__পাঁতব্য, পানীয় শু শোতব্য, আঁ 

ক্রী-_ক্রেতব্য, ত্রয়ণীয়  প্রচ্ছ._প্রষ্টব্য। প্রচ্ছনীর গৈ-_গাতব্য এ 
ক্ষম্__কষস্তব্য, ক্ষমশীয়. ধুধ্__বোদ্ধবয,' বোধনীয় কাজ, অ্া, ৃ 

গম্-_গন্ভব্য, গমনীয়  ভী-_ভেতব্যঃ ভয়নীয় সেব্--সেবিত 1, পবনীয় 

গ্রহ্-_গ্রহীতব্য, গ্রহ্ণীয় ভুজ, -_ভোক্তব্য, ভোজনীয় স্থা-_স্থাতব্য, স্থানীয় 

চি--চেতব্য, চয়নীয় ডু -ভবিতব্য, ভবনীয় স্ব ন্মর্তব্য, স্মরণীয় 

জি-_জেতব্য, জরনীয় রক্ষ-_রক্ষিতব্য, রক্গণীয় হন. হস্তব্য, হননীয় 

চিন্তি__চিন্তয়িতবা,চিস্তনীয়। লভ্-__লক্ষব্য, লঙ্ভনীয় হৃ-__হর্তব্য, হরণীয় 

-বস্ ধাতুর উত্তর কর্ঠবাচে) তব্য প্রতার হয়-_-বস্+তব্য »বাস্তব্য, আসীৎ 
কল্যাণকটকবান্তব্যঃ ভৈরবে নাম ব্যাধঃ | তব্য ও অনীয় প্রত্যয়াস্ত শব্দের কূপ 

পুংলিঙ্ষে নর শবের স্ঠা, স্ত্রলিঙ্গে লতা শব্দের ন্যায় *ও র্লীবলিঙ্গে ফল “শবের 

স্যায়। তব্য ও অনীয় প্রত্যয় কর্তবাচ্যে হয় না। 

গ্যত 
খ-কারান্ত 'ও ব্যঞ্জনাস্ ধাতুর উত্তর কর্ম ও ভাব বাচ্যে খ্যৎ হয়। খছলো। 

পর্ৎ। প্ ও ং লুপ্ত হয়, য থাকে। যথা--কণ্যৎশ্কার্য। কর্মবাচ্যে কমের 
বিশেষণ রূপে ণ্যত্প্রতায়াস্ত শব ব্যবহাত হয়। স্থতরাং কমের অনুরূপ লিঙ্গ, 

বচন ওঁ বিভক্তি হয়। ভাববাচ্যে ণ্যৎ প্রত্যয়াস্ত'শ্ ক্লীবল্লিঙগ একবচন, 
উহার কর্তীয় তৃতীয়া বা মী হইবে। | 

নরশ্ত ( নয়েণ ) দুর্জনসংসর্গঃ পরিত্যাজ্য ঃ--লোকের ছূর্জন দংসর্গ ত্যাগ 
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করা উচিত । ময়| যম বা পুস্তকং পাঠযম-_-আমার বই পড। উচিত। শ্রাতৃভিঃ 

ভ্রাত,গাং থা পিত্ৃঃ সম্পদ বিভাজ্য--পিতার সম্পদ্ ভাইদের ভাগ করা উচিত। 

গত প্রত্যয়ান্ত কয়েকটি শব্€-- 

গ-কারাস্ত $গনান্ত ্যং যোগে অর্থভেদ লঙ্গণীয়_- 

ক-কার্য ছিদ--ছেচ্চ ভুজ_ ভোজ্য-_ভোজনীয়-_-অয়ং 

ধু ধার্ধ ভিদ্-_ভে্য ভোজ্যম্ 

শব সার বিদ__বেন্য ভোগ্য-ভোগযোগ্য--রাজ্যং 

স্য--+সার্ধ গ্রভ-_গ্রাহ ভোগ্যম 

বধ বোধ্য বচ--বাচ্য-্বচনীয়--দুর্বাক্যং 

মন-_-মান্য ন বাচ্যম, 

বচ-_বাচ্য বাক্য-পদসমৃহ--স বাক্যমুবাচ। 

| যাচ-__ধাঁচা যুজ-_যোজ্য-_-যোজনীয় 

যজ-_-যর্জী পঠ- পাঠ্য যোগ্য উপযুক্ত 

অমা-স্বস্ বভ-__বাহা নি--যুজ--নিযোজ্য-_তৃতা 

আ--চর্1ষৎ- আ-চর্শগ্যৎ_ নিষোগ্য--প্রডু 

আচর্ধ__আচরণীয় আচার্ধ-__শিক্ষক পচ--পাচ/--অবস্ঠ পচনীয় 

অমাবান্তা (ক্র) পাক্য--পাকযোগ্য 

চন্্রন্থধৌ অম] সহ বসতঃ 

অক্কামিতি, নিপাতনে অমাবন্যা 

যৎ 

কর্মবাচ্যে ও ভাববা-চ্য স্থরাস্ত ও পবর্গাস্ত এবং শক্, সত. প্রভৃতি ধাতৃর উত্তর 

উচিত অর্থে ত প্রত্যয় হয় (অচো য)। খলুগ হয় যথাকে। 

আকারান্ত ধাতুর স্থিত য প্রত্যয় যুক্ত হইলে আ. স্থানে এ হয়। হাছেয়। 

দা__দেয়। পা পেয়, স্থা-স্ের। ধাঁ-ধেয়, মামেয়। জা_জোয়) গ্বাস্থেয। 

হ্র--শরবা, ভূ-ভব্য, নম্--নম্য। চর্-্চর্ধ, আর ষৎ আচ ( আচবণীয়) 

হ্ম্--বম্য, ভ্ন্-বধ্য। গৈগের। লভ্প-লভ্য। শক্-শক্য” সহ. নী 

নেষ। ছি-_জে়) গছ্গম্য। মঞ-বহয+ অবনত, "মনন গদৃপচ্) 
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যত প্রত্যয়যোগে বপভেদে অর্থভেদ-_ 

ক্ষি+যৎস্ক্ষেয় ক্ষয়ের যোগ্য । ধনং কালেন ক্ষেয়ম- ধন কালে ক্ষয়ের যোগ্য । 

ক্ষি+যৎ-ক্ষষ্য ক্ষয়ে সমর্থ । তপসঃ ফলং ন ক্ষষ্যম--তপস্যার ফল ক্ষয়ে অসমর্থ। 

জিণষৎ জেয় জয়ের যোগ্য। প্রবলঃ শত্রঃ উৎসাহশীর্পেন জেয়ঃ। 
জিযৎ জয্য জয়ে সমর্থ। বাবণং দেবানাং ন জয/: আসীং। 

ক্রী+যৎ ক্রেয় ক্রয়ের যোগা। ক্রেয়ং পণ্যম্ ইদম্ অন্মাকম্। 
কী1যৎ ক্রয্য ক্রয়ের জন্য সঙ্জিত। ক্রয্যং পণ্যং মনোচ্হরম্। 

ক্যপ, 

কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে নিষ্ললিখিত ধাতৃগুলির উত্তর ভবিষ্যৎকাশ অর্থে 
ক্যপ. প্রত্যয় হয়--ক্ ও প. লুপ্ত হয়, য থাকে । 

ই--ইত্য, দৃ-দৃত্য, বু _বৃতা, ক-কৃত্য (₹+-ণ্যৎ- কাখ 

( ভ-ণ্যৎ- ভাধ্যা, জুষ__জোধ্য, স্ত-স্তত্য, 'শাস্-_শিষ্য। বৃৎ 

দৃশ্ঠ, বিদ+-ক্যপ স্ত্ীলিঙ্গে আ-_বিদ্যা। হন্1ঘাত্য | 

কপ. প্রত্যয়াস্ত কয়েকটি প্রচলিত পব্দ-_ 

্রন্মা--বদ্1+ক্যপ.--ব্রন্ষোচ্ঠ, মুষ|-_বদ+ক্যপ.-মুযোদ্য। নঞ্--বদ্+ 

ক্যপ.--অন্তগ্ত। ( নঞবদ+য২ৎ- অব )। ক্রহ্মন--ড+ক্যপ- ব্রচ্গভুয় » 

ব্রহ্ষণঃ ভাব; 146171060 7101) 73157107021), বর্ধন +হন্+ক্যপ, স্্ীলিঙ্ষে 

আ--ব্রহ্মহত্য1,এইরূপ- ভ্রাতহত্যা, গে হত্যা, স্ত্ীহত্যয, পিতৃহত/1 | রাজন্-_ 

স্থ+কাপ--রাজন্যয় ( রাজ] সুয়তে অত্র ), সরতি আকাশে-স্য+ক্যপ-হুর্য। 

নঞ--বদ্+যৎ-, অনুচ্য 00% 10 05 0৮০৩০, 

অন্র--বদ্+যৎ- অণংদ্ €০ 16 09179190650. 

কত্যপ্রত্যম কর্ম ও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হয়। উচিত, যোগ্য প্রভৃতি 

বুঝাইলে যেরূপ 'বিধিলিঙ এপ প্রয়োগ হয়, সেইরূপ কৃত্য প্রত্যয়েরও 

প্রয়োগ হুয়। তখন বাক্যটিতে কর্ম থাকিলে উহা কর্মবাচ্যে এবং 
কর্ম না থাকিলে ভাববাচ্যে প্রয়োগ করিতে হয়। কর্মবাচ্যে কার 
তৃতীয়া, কর্মে প্রথমা, এবং কৃত্য প্রত্যয়াস্ত শব্দ কমের বিশেষণ রূপে উহার 
লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি লাভ 'করে। ভাববাচ্যে কত তৃতীত্বা 
এবং কৃ, প্রত্যয়াস্ত শব্ধ ব্লীবলিঙ্গ ও একবচন হুইবে। কৃঠ্য প্রতায়ের প্রয়োগে 
অনেক সময় খাক্যটি শ্রুতি মধুর হুয়। 
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জনুবাদ 

তোমাব অসংসঙ্গ ত্যাগ কবা উচিত--ত্বম অসংসঙ্গং পারত্যজে; (বিধিলিঙ্) 
* (তব) ত্য অসৎসঙ্গঃ পরিত্যাজ্য: | 

সকলেব পিতামাতাব সেবা কবা উচিত--সর্বে পিতবা সেবেরন। 
( সবেষাম ) সর্বেঃ পিতবৌ সেব্যো ( সেবনীয়ৌ )। 

কাহাবও মিখ্য। ধলা উচিত নহে-_কোহপি মিথ্যা ন বদেৎ 
( কন্ত ) কেনাপি মিথ্যা ন ব্তব্যম্। 

সর্বদ। সত্য ক] বলিবে--সদা সত্যং ক্য়াৎ,। সদ) সত্যং বদিষ্যসি, সদ। সত্যং 
খক্তব্যম্। 

কন্যাকে পুত্রেব ন্যায় পালন করিবে ও রক্ষা করিবে-_পুভ্রবৎ কগ্ঠা পালনীয়া 

যা চ, কন্তাং পুত্রবৎ রক্ষে২ ! বঙ্গিস্তমি ) পালযিস্যসি চ। 

শ্রম মুগটি খধ কখ| উচিত ণয়-_ আশ্রমমগোধয়ং ন হস্তব্যঃ, আশ্রম- 
পা নাও | 

* আমার অপধাধ ক্ষমা কব-ক্ষল্তব্যে! মেঙপবাধঃ শিখছে শিব 
মমাপবাধং কঈমেখাঃ | 

অনুশীলনী 
১। সংস্কৃতি অন্তবাদ কব :__ 

দুর্জনকে বিশ্বাস করা উচিত নহে । অজ্ঞাতকুলশীলকে বাসস্থান দেওয়া 

কাহারও উচিত নহে ছুর্জনের সঙ্গে থাক বা যাওয়া উচিত পহে। শক্রও গৃহে 

আসিলে আতিথ্য প্রদর্শন কর1 উচিত | উপায় দ্বারা যাহা পার] যায় তাহা 

পরাক্রম দ্বারা পার] যায় না। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিবে । সঞ্চিত অর্থ হইতে 

কিছু প্রত্যহ যোগ্য পাত্রে দান কর] উচিত। তোমাদের ভয় কর] উচিত নহে । 
আপতকালে বৃদ্ধের বচন গ্রহণ করিবে। 

২। এক কথায় প্রকাশ কর ৫-. 

ধানস্ত যোগ্যম্, গন্ধমূ উচিতম, পালনং কর্তব্যম, বিশ্বাসন্ত যোগ্যঃ, ভবিতু- 
মর্থতি। 

৩। পার্থক্য নির্ণয় কর ১-- 

ভোজন ভোগ্যম্$ বাচ্যম। বাক্স /জব্যস, ছেয়ম । নিযোজ7$, নিযোগ?8 । 

আচর্ধঃ) আচার; অনুষ্, অনুষ্। 

রর 

যুগ 
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৪। বাক্য রচনা] কর £__ 

ভূত্য, ভারা, ব্রন্মহত্য1, অমাবন্যা, কৃত্য, কার্ধ, জেতথ্য, দৃশ্য, সেবনীয়ঃ পেয়, 

হেয়, ভোগ্য, বাচ্য। 

৫| শুদ্ধ করিয|। লেখ ৫-- 

বালাধপি স্বভাষিতং গ্রাহ্থা। দবিদ্রান বয়ং ণ অবজেয়াঃ | গুরণামাজা ন 

বিচাবণীয়ম | শিক্ষকণ্য বাক্ শ্রোতব্যম। ছিজানাং স্থর] ন পেষম। সদা বয়ং 

সত্যং বক্রব্যম | সখে! নভেতব্যঃ| নাত্র কার্ধা বিচারঃ। 

শতৃ ও শানচ, ( 7১7656716 78761087016 ) 

যাইতে খাইতে, দেখিতে দেখিতে, করিতেছি এমন অবস্থয় যখন যাই তেছি-_ 

এইবপ অথ থুক্াইলে করৃবাচে; বর্তমানকালে পবস্মৈপদী ধাতুর উত্তর এত 

প্রত্যয়, আত্মণেপদী ধাতুর উত্তর শানচ প্রত্যয এবং উভয়পদী ধাতব 

শত ও শান৮ উভয় প্রত্য৭ হইয়। থাকে । শত প্রত্যয়ের শ. ভারি? হয়, 
অত থাকে । 

শত ও শানচ প্রতাযান্ত শব্ধ বিশেষণ । কু ৬খাং উহাতে বিশেষ্বেব লিঙ্ক, বচন 

ও বিভক্তি হইবে । 

সাধারণতঃ: লট্ অন্তি বিভক্তির বপ হইতে ন্ ও ই বাধ দিলে শত প্রত্াস্বাস্ত 

শব্দ পাওয়। যায়। যথ|_-গচ্ছস্তি-_গচ্ছ.4+অন্তুই, উহ্না হইতে ন্ ও ই বাদ 

দিলে থাকে--গচ্ছ.+ অত গচ্ছৎঃ এইরূপ প্রাবৎ, কুর্বৰ। এই সমস্ত শতৃ 

প্রত্যয়াস্ত শ্দেব কপ ধাবৎ শব্েব স্তায়। 

যে সমস্ত ধাতুর লট্ আস্ত বিভক্তিতে ন্ থাকে ন, যথা-_দর্দতি, বিভ্যতি, জাগ্রতি 

ইত্যাদি, তাহাদের কেবল ই বাদ দিলেই শত্ প্রত্যযাস্ত রূপ পাওয়া যায়, যখা-- 

দদৎ, দধত্ জুহবৎ, বিভ্রৎ শাসৎ, জহৎ বিভ্যৎ, জাগ্রৎ ইত্যাদি । উহাদের রূপ 
ভূভৃৎ শব্দের স্তায়। কয়েকটি শত্ প্রত্যন্ান্ত শব্দ দেখান হইল-_ 
ভবাদিগণীয়-_ ভূ ভবখ, গম্-_গচ্ছত্ স্থা--তিষ্ঠং, ধাখ._-ধাবৎ। 

দিবাদিগণীয়--দিব-দীব্যৎ। খ্যধ- বিধ্যৎও নৃৎ _নৃত্যৎ, জরুধ_ক্রুধ্যৎ। 

তুদাদিগণীয়-_ তুদ্-_তুদৎ, ইব._ইচ্ছৎ, সিচ-__সিঞ্চৎ। মুচ্-_মুগ্চৎ | 
্বারদিগণীয়_- আপ. আপ্রব*, শ্রু- শৃর্ঘৎ চি-_চিম্বৎ শক্-_-শরুবৎ। 

তনাদিগণীয়-_ ক-কুর্বৎ। 
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কর্টাদিগণীয়-_ গর গৃহ, জা জানত, ক্রী_ ক্রীণৎ, বন্ধ __বর্রৎ। 

রুধাদিগণীয়__ রুধ _ রুদ্ধ, ছিদ্-ছিন্দৎ, ভিদ্-_-ভিন্দৎ। 

চুরাদিগণীয়_- ঢুর- চোবয়ৎ, পুজ.__পুজয়, পীভ্_-পীড়যৎ। 
অদাদিগর্ীয়-_-অদ্-_-অদ্। যা ধাৎ, জাগৃ--জাগ্রৎ্। শাস্-- শাসৎ। অস্--সঙঃ 

ব্রঁ ক্রবৎ, হন্_স্ৎ স্ত-স্তবৎ, [বদ-_বিদৎ, বিদ্বসূ। 

শত প্রত্যরান্ত শব্দের রূপ পুংলিক্গে ধাবৎ শবের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে নদী শব্দের 

সায় এবং ক্লীবণলিঙ্গে ক্লীবলিঙ্ষ' গচ্ছৎ শব্দের সভায় । শতৃ প্রত্যয়াস্ত যে সকল 

শবের রূপ ভূভৃৎ শব্দের মত ( ধধৎ, ধধৎ ) তাহাদেরও স্ত্রীলিক্ষের রূপ নদী 

শবের ন্যার। 
শত ও শানচ প্রত্যয়ান্ত শব্দেব সকধক ক্রিয়াপ হ্গায় কর্ণ থাকে অথচ 

গঞ্ণর মত বিশেষ্যের লিঙ্গ; চন, বিভক্তি লাভ করে। গৃহং গচ্ছন্ বালকঃ 

-_বাডী যাইতে যাইতে ছেলেটি খেলা করে| গচ্ছন্-এর কর্ম গুহ্ম্। 

28কঃ এর মত লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি। এইন্কপ প্রড়ং সেবমানা নাবী । 

যয়াস্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ করিখাব নিয়ম-_ | 

১। ভখদি, দিবাদি, চুরাদি গণীষ ধাতু ও নিজন্ত ধাতুর উত্তর শত প্রত্যয় 
যুক হইলে উহ্থার স্ত্রীলিঙ্গে শত প্রত্যয়ান্ত শব্দের অস্তস্থিত ৎ এর পূর্বে ন্ আগম 

হইবে ও ঈ ভইবে। যৃথা--ভবৎ-ভবস্তী, দীব্যৎ-দীব)স্তী, পৃজয়ৎ-_ 
পৃজরস্তী, গ্থাপয়ৎ---স্থাপর়স্তী, দর্শয়খ-_দরশয্তী | | 

২। তুদাদিগণীয় ধাতু নিষ্পর শতৃ প্রত্যয়াস্ত শব্দের স্্রীলিঙ্গে বিকল্পে ন্ 
আগম হয়। যথা-_ ইচ্ছৎ--ইচ্ছ্তী, ইচ্ছতী 7 সিঞ্চং-__সিঞভ্তী, সিঞ্চতী । 

৩।, অদার্দিগণীয় আ-কারাস্ত ধাতু নিষ্পনন শড় প্রত্যয়াস্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 
বিকল্পে ন আগম হুয়। যথা_বাৎ-যাস্তাঁ, যাতী। 

৪। অন্ত শত প্রত্যন্ত শব্দের ীলিঙ্ষে ন্ আগম হইবে না। ' বখা-_ 
রুদৎ-_কুদতী, কুর্বৎ- কুর্বভী, হ্বপৎ--দ্বপূতী, দদৎ-_-দদতী, শৃর্বং--শর্ঘতী, 

জানৎ--জানতী, গৃহ্ুৎ-গৃহ্তী । 
৯ শান, 

বর্ঠবাচ্যে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর বর্তমান কালে শানচ, প্রত্যয় হয়। 
শানচ, প্রত্যয়াত্ক শব্দের নিযম-_ 
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আত্মনেপদী ধাতুর লট আতে বিভূক্তিতে যেরূপ হয় উহা হইতে আতে অংশ 
বাদ দিয় অমান বা আন ষোগ করিলে শানচ, প্রত্যয়াস্ত শব্দ হয় । আতে 

বিভক্তির আ-কার এ-কারে পরিণত হইলে অমার্ন এবং না হইলে 

আন যোগ করিতে হয়, যথা__ 

সেব লট আতে সেবেতে-_-আস্থানে এ হইয়াছে » অমান যোগে সেব+ 
অমান-সেধমান। মিরতে-_ অিয়মাণ, (ণ ণত্ববিধি অনুসারে ), ক লট আতে 

কর্বাতে__কুব,+ আন ্ কুবাণ (ণণত্ব বিধি অন্রসারে )। করেকটি এাপ৮ 

প্রত্যয়ান্ত শব্দ। 

অমান যোগে আন যোগে 

জন্-_জয়ামান পদ-_পদ্মান শী_শগান ক্রী--ক্রীণান 

য_ঘ্রিয্মাণ বুধ বর্ধমান ক-কুবাণ 

বু.-বর্তমান যুধ--যুধ/মান ডুজ__ভূর্ধাপ 

বিদ--বিগ্যমান সগহ্--সহমান ভূঁ-_শিস্রাণ 

৮&-_চেষ্টমাণ কম্প--কম্পমান বা--দধান ৭ দুহান 

ঈক্ষ _ঈক্ষমাণ ক্র-ক্রবাণ কধ-__রুন্ধান 
জ্ঞা-জানান যুজ-যুগ্তান 

উভয়পদ্দী ধাতুর উত্তগ শত ও শানচ দুইই হয়--. . 

ধাতু শত শানচ, ধাতু শত শানচ্ 

শী গযৎ নয়মান বহু, খু, বহমান 

হ হর হ্রমাগ ক কুর্ব২ কুর্বাণ 

শানচ, প্রত্যয়ান্ত শবের স্্রীলিঈ পর্বন্র টাপ্ হুইবে। পুংলিঙ্গে নর শব্দের 

তায়, স্ত্রীলিঙ্ষে লতা শব্দের স্তায় এবং ক্লীবলিঙ্গে ফল শৰের ন্যায় রূপ ছয়। 
সেবমানঃ ভৃত্যঃ | সেবমানা বালা। সেবমানম্ কলত্রম, | 

কর্মবাচ্যে সকল ধাতুই আত্মনেপদী হয় । সুতরাং উহার উত্তর শানচ, হুয়। 

সব ধাতুর লট আতে বিভক্তির আস্থানে এ হুঘ্ব। স্থৃতরাং ধাতুর কর্মবাচ্যে 

পরিঝতিত রূপের সহিত অমান যোগ করিলেই শানচ প্রত্যনাস্ত রূগ পাওয়া 

যাইবে। 
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কর্মবাচ্যে কপ শানচযোগেরপ বর্মবাচ্যে কপ শানচ যোগে রূপ 

সেব-"সেব্যতে  সেব্যমান- স্থাঁ_স্বীয়তে স্বীয়মান 

ক- ক্রিরতে ক্রিয়মাণ পঠ--পঠ্যতে পঠ্যমান 
দাদীয়তে পী়মান ক, বচ-উচ্াযতে উচ্যমান 

শব শরতে , আয়মাশ অধি-ই-অধীয়তে অধীয়মান 

গ্রহ.__গৃহ্ৃতে গৃহৃমাণ প্রচ্ছ __পৃচ্ছযতে পৃচ্ছ্যমান 
নী--নীয়তে নীরমান গম--পম্যতে গম্যমান 

পার্থক্য লক্ষা করিবে কুর্বাণ: পুরুষঃ, ক্রিমাণং কর্ম। পঠন্. ছাত্ঃ, 
পঠ্যমানং পুস্তকম। গচ্ছন পুরুষঃ, গম্যমানঃ 'দশঃ। শুর্থন ভূত্যঃ, শ্রুয়মাপঃ 
ডদ:। দদানঃ পুরুষঃ, দীয়মানঃ অথঃ। রর 

নচ্ প্রত্যয়ান্থ শঙ্খ কর্তবাচেয কর্তার বিশেষণ এবং কর্মবাচ্যে কমের 

অন্তবাং কৃবাচ্যে শানচ করিলে কর্তার লিঙ্গ, বচণ ও বিভক্তি ছইবে এবং 

শানচ যোগ করিলে কমের অরূপ লিঙ্গ, বচন * বিভক্তি হইবে । 

ভন্গুবাদ 

যাইতে যাইতে, যখন যাইতেছে, এইরূপ বাক্যের অনুবাদ, শত ও শালচ্ 

প্রতায় যোগে করিলে ভাল হয় | যখা_ 

বালকটি ধাইতে যাইতে দেখিল -_গচ্ছন বালক: পশ্ততি। 
বালিকাটি নাচিতে নাচিতে আসিতেছ-নৃত্যন্তী বালিকা আগচ্ছতি। 

পর্বত শিখর হইতে নামিতেছে এরূপ একটি সিংহ দেখিলাম--পর্বত শিখয়াৎ 
অবততরস্তৎ সিংহ্মহ্যপশ্টম্ | 

সে হখন ঘাইতেছিল তখন ক্রন্দনরত বালিকাকে দেখিল -গচ্ছন্ 
সক্রন্দস্তীং বালিকা মপশ্ঠৎ্। 

ভৃত্য সেবা করিতেছে একসপ প্রভু বলিলেন--ভৃত্যেন সেব্যমান: প্রড়ুঃ অবদৎ। 

ভাল কাজ ঝরিলেখর্গে যায়--সৎকম' কৃর্বন্ শর্গং বাতি । 

শীতে কষ্পযান বানরগণ পাখীর ভিম্থলি নীচে ফেলিয় দি-- শীক্েন 
কম্পদানৈ! ধানরৈ: পক্ষিশামগ্ডাদি অধঃপাতিতানি। 
“৭ বানরটিকে বৃঙ্গে আংরোহর্ণ করিতে দেখিলাম-_বৃঙগমারোহযান্: বানরমপন্থাম্। 
3৪ 

বি 
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তুমি জল পড়িতে দেখিয়াছ-_ত্বং পতৎ জলং পশ্যসি শ্ম। 

তাহার! আমাকে হাসিতে দেথে-_তে হসস্তং মাং পশ্াস্তি। 

অনুশীলনী 
১1 সংস্কৃতি অন্পবাদ কর £- 

বালকগণ হাসিতে হাসিতে আসিতেছে । বালিকাটি গান কারিতে করিতে 

আসে। গান করে এরূপ পাখীদের মধ্যে কোকিল শ্রেষ্ঠ । একদিন রাজপুত্র 

জল হইতে উঠিতেছে এবপ স্ত্রীলোকটিকে দেখিল। ব্রাহ্মণ ধৃর্তগণের কথা 

চিন্তা করিতে করিতে বাভী গেলেন। ব্যাধ তাহার দিকে আসিতেছে একপ 
শুকরটিকে বধ করিল। তিনি 'র্থ যাজ্ঞাকারী ভিক্ষুককে ধন দান করেন । 

২। শুদ্ধ করিয়৷ লেখ £__ 

বলবতা যুধান সমমার। ধরিজ্রায় ধনং পর্ন স্ব্গং যাতি। রক্ষা পর্ন 

ফলং শশ্যামি। ক্রদন্তীং বালিকা পশ্ ।' পাপৎ কবস্তীং গার 

৩1 কপ নিঝপণ কর ( প্রথমার একবচন ) ১-- এ 

ক+শত (স্ত্রী), ভী+শতৃ (স্ত্রী), দা+শানচ ( পুং), শাস্+শত (পুং), 

হন+শতৃ+(পুং)) পচ্+শতৃ (অত্র), ক+কমর্ণি শানচ। ( প্র ), 
হস্1+শ.তৃ (পুং) প্রচ্ছ.+কমণণি শানচ্ ( পুং); পত্+শত (ক্লীব )। 

৪ | বাংলায় অনুবাদ কর ৫ 

মদ্দত্তাং বৃত্তিং ভূঞ্জানানাং পণ্তিতানাং পঞ্চশতী অক্র বঙ্তে। ছ্বামিনং 

প্রতীক্ষমাণ! স্ত্রী দ্বারে তিষ্ঠতি। ময়ি জীবতি কোইয়মবিনয়ম্ আচরতি | অ্িয়মা- 

ণোহপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোন্্য়াৎ করম। অগ্রিম অভি ধাবস্তঃ পতঙ্গা: হিয়স্ে। 

-তুমুন্ €( হ0টি)16155 ) 

যাইতে, খাইতে, যাইবার নিমিত, খাইবার নিমিত্ত প্রভৃতি অর্থ বুঝাইলে 
ধাতুর উত্তর তুমূন্ প্রত্যয় হয়। ইংরেজীতে যেখানে 6০ ৪০১ 60 6৪৮ 60 86৬, 

প্রভৃতি 8101৩-এর প্রযোঁগ হয় সেখানে সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর তুমূন্ প্রত্যর 
হয়। তুমুন্-এর উন্ লুপ্ত হয়, তুম্ থাকে। তুমুন্ প্রত্যবাস্ত শন্ষ অসমাপিকক্রিয়ার 

স্তায় কান করে, কিন্তু পদটি অব্যয়। সেইজন্ত উহার রূপের কোনও পরিবর্তন 
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হয় না। ঢইটি ক্রিষার একই কর্ত! হউলে নিমিস্তবোধক ধাতুর উত্তর তৃমূন্ হয় । 

যথা-সে খাইতে যাষ-_-স: ভোক্তুম যাতি। যাওয়া ক্রিয়া! ভোজন ক্রিয়ার 
নিমিত্ত তাই তুজ, ধাতুর উদ্ধর তুমুন হইবাছে। জমানকর্তৃকেষু ভুমুম-_ 

১। সমার্নকর্তৃক ক্রিয়াহ্ধষ হইলে তবেই তুমুন্ হয়। পুথক্ কর্তা হইলে 

তুমুন্-এর ব্যাবহার সঙ্গত নছে। সেপ্রলে ক্রিয়া ক্রিয়া অর্থাৎ নিষিত্তার্থক ক্রিয়া থাকে , 
ন।! এইজন্য আমি ধানবটিকে গাছে উঠিতে দেখিলাম-_ইন্াব সংস্কৃত তুম প্রয়োগ 

কর! যায়ন | এখানে তমেব অর্থে চতুর্থী বিভক্তি অথবা শড় প্রত্যয় প্রয়োগ 

কবিঠে হয, ষণ1--মইং বানরং বুক্ষমারোহত্তম্ অপশ্ম্। প্রড় ভৃত্যকে যাইতে 
দেশ করিল--প্রভৃঃ তৃত্যং গচ্ছন্তমা'দ্শতি অথবা প্রভঃ ভূত্যং গমনায় 

কান্তি | আমি .তামাকে ধাইতে দেখি -অন্তং স্বাং গন্তম পশ্যামি হইবে না। 

গমন ক্রিধা নিমিব্রবোধক নহে এবং গমন ও দশনের কর্তা এক নহে। 

শদংস্কৃত হইবে--অহং ত্বাং গচ্ছন্তং পশ্তামি | | 

ইচ্ছতি, শক্লোতি, বাঞ্চতি, কাময়তে প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রয়োগে নিষিত্তার্থ 

ন। বুঝাইলেও সমান কর্তা হইলে তুমুন্ হয়। যণা-_স গন্ধম্ ইচ্ছতি, স ভোক্কুং ' 

শক্োতি, স দ্র্ং বাঞ্ছতি, কাময়তে ইত্যাদি । 

৩। সমার্থক শব্দের যোগে নিমিত্বার্থ না বুঝাইলেও তুমুন্ হয়, যখা-_-ল 
গন্ভম সমথঃ, সঃ তা ক,ং সমর্থ: স জং ফষমঃ ইত্যাদি । 
৪ কাণ-সময়-বেলান্থ তৃমূণ্-_কাল, সময়, বেলা প্রভৃতি কালবাচক শব্দের 

যোগে ভিন্ন কায়ও তৃধুন হয়, যথা-_গন্তং কালঃ যম । ভোকুং সময়ঃ অয়ম্। 

৫| কাম ও মনস্ শব্দের সহিত সমাসে তুম্ এর মলোপ হর। গন্তং কাম: 
অন্য--গন্ধকামঃ, গন্ধং মনঃ অন্য--গন্ধমনাঃ। 

কয়েকটি তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত শব্ব-_ 

অস্-_ভবিতুম্ ঘুম ছিদ্--ছেতম নম নগ্ধম, 
ভ-_ভবিতুম্ কী-ক্রেতুম জা-জ্ঞাতৃম  পচ্--পক্ু 
আপ-আখথম জি-জেতুফ হন্ব্বম প্রচ্ছ_রই 
অধি-ই--জঅধ্যেতূম নী--নেতুম ও ভ্যজ--তাজজ কর-বচ- বন্ধু 
ই--একুম্ পবন বদ ভী-ভেতৃম্ 
ইব এই একিডুদ গৈ"গাডহ জাদাতুম মুচ--মোকুজ 
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কখ.-কথরিতুম গ্রহ গ্রহীতুম  স্থাস্থাতুষ্ রুদ_রোদিতুঙ 
ক করুম চিন্ত-__চিন্ততিতুমম. ছুহ._দোগ্ম বিশ্--বেইয্ 

বস্--বন্তমূ, বসিতুম সহ-_সোচুম্, সহিতুম শাস্্ব_শাসিতুম ্পশ-ম্পটুষ, 
শী--শয়িতুম শ্রু--শ্রোতৃম.। 

অনুশীলনী 
১। সংস্কৃতে অন্রবাদ কর £ 

ভরত রামচন্ত্রকে আনিতে বনে গেলেন। আযি তাহাকে বই পাঁড়তে দেখি । 
আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা! করি না। আমি তোমার নাম জানিতে চাই । এখন 

বি্ভালয়ে যাইবার সময়। ইঞ্জ্রিয়সমূহকে জয় কবিতে চেষ্টা কর। নারীগণ 

নদীতে দান কবিতে গিয়াছেন। যাইতে ইচ্ছা করিয়া সে গৃহ হইতে বছর্গত 

£ইল। আমি উহাকে ত্যাগ করিতে বা ভোগ করিতে সমর্থ পহছি। রা 
২। শুদ্ধ করিয়া লেখ £ 

স স্বদেশং ত্যজিতুম. ইচ্ছতি। প্রতূঃ ভূত্যং জলম. আনদ্বিতুম. আদদশাত। 

বালিকা ক্রন্দিতুং দৃষ্বা! অপৃচ্ছৎ। রাজ্য বিজয়িতুম ইচ্ছন্ নৃপঃ সসৈন্িঃ বির- 

গচ্ছৎ। গর্দভঃ ভারং বহিতুং সমর্থঃ| পুষ্পম. আহরিতৃং ফততে। 

ও৩। নিম্নলিখিত ধাতুগুলির তুমুনস্ত পদ লেখ :__ 

সহ. জি, প্রচ্ছ, দৃশ, স্পৃশ্, বস্! বদ, বহু, আপ, হন্। যজ, লভ, 

অধি-ই, রহ, রুদ্, গ্রহ, ম্বপ, ছৃহ,, ক্রু। 

ক্ত ক্তবতু (589 78768010169) 

ধাতৃর উত্তর অতীতকালে ক্ত ও ক্রবতু প্রত্যয় হুয়। ক্ত প্রত্যয়ের কৃ ইৎ ত 

থাকে এবং ক্তবতু প্রত্যয়ের ক্ও উ ইত, তবৎ থাকে । 

কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে মকল ধাতুর উত্তর প্তবতু প্রত্যয় হয়। ক্রবতু 

প্রত্যয়াস্ত শব্দ সমাপিকা ক্রিয়ার স্কা় কাজ করে। হা কর্তার বিশেষণরূপে 
ব্যবহৃত হয় এবং কর্তার লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির অনুরূগ লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি 

ইহার সহিত যুক্ত হয। ভবতু প্রতায়াস্ত শব্দের রূপ পুংলিক্ষে শ্রীমৎশব্ের স্তার়। 
্বীলিঙ্গে নদী শব্দের স্তায় ও ক্রীবলিঙ্ষে, প্লীবলিফ শ্রীমৎ্, শখের ভার ১মা ও 
২য়াল্জীষৎ, জমতি, ভ্টমন্তি। অন্তান্ত বিভক্িতে.মহৎ শখের জায় । 
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অতীতফালের ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য লঙ্। লৃঙ্ ও লিট. এর পদের পদ্বিদর্ডে 
কবতু প্রত্যয়াস্ত শব্দ ব্যবহার করা চলে। 

সঃ গ্রাষং গতবান্-_সে গ্রামে গিয়াছিল । তো গ্রামং গতবস্তৌ। তাহারা 
দুইজন গ্রামে গিয়াছিল। তে গ্রামং গতবস্তঃ-_তা্ছারা গ্রামে গিয়াছিল। 

বালিকা পুর্তঁকং পঠিতবতী-_বালিকাটি বই পড়িয়াছিল। বালিকে পুস্তকং 
পঠিতবতেয বালিকাঃ পুস্তকং পঠিতবতাঃ। 

যিত্রং গতবৎ | মিত্রে গতবতী। যিদ্বাণি গতবস্তি। 

কক ও অকর্মক সকল ধাতুর উত্তরই ক্রবতূ প্রত্যয় হয়। বালক: 
হসিতবান্। 

অতীতকালে কর্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়। ক্ত প্রত্যয়াস্ত 

পন রাবর্বাচ্যে সর্বদাই লীবগিঙ্গ ও একবচন হয়, যথা তেন হুলিতম্ং তৈঃ 
তম; বালিকয়া শযিতম্ । 

নাচে ক প্রত্যয়াস্ত শব্ধ কমের বিশেষণ; হ্ৃতরাং উহাতে কমের 

ক্ষ, বচন ও বিভক্তি হইবে | যখা--তেন ঘটঃ কৃতঃ, তেন ঘট কুতৌ। 
তন ঘটাঃ কৃতাঃ | ময়া ফলং ভক্ষিতম্। ত্বয়া বালিক। দৃষ্টা। 

গমনার্থক, অকর্মক ও গ্লিষ,, স্থা, আস্। বস্ জন্, রুহ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর 
কর্তৃবাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়, তখন কর্তার অন্নন্ধপ লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হইবে । 
সঃ গ্রামং গণ্তঃ। বালিকা শয্যায়াং শয়িতা। ফলং বৃক্ষাৎ পতিতম্। স গ্ছে 

স্থিতঃ/ পুত্রঃ জাতঃ | বানরঃ বৃক্ষম আরডঢ়ঃ ইত্যাধি। 

অকর্মক ধাতু উপনর্গযোগে সকর্মক হইলেও কর্তৃবাচ্যে অতীতকালে কত 
প্রত্যয় হয়| বথা-শিশবঃ শধ্যাম অধিশয়িতঃ, বৃপঃ সিংহাসনমধিষ্িতঃ, 
অন্ত কোথাও করবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয় না। 

মতি, বুদ্ধি ও পুজার্থক ধাতুর প্রশ্নোগে, বর্তমানকালে কত প্রত্যয় হর | তখন 
ক্তায় যী বিভক্তি হয়। বথা-ইদং মতং বিদ্ুযাষ্--ইছা! বিশ্বান্গণের 

অভিমত। ভবতাং বিদবিতঃ অয়ং জনঃ--এই লোকটি আপনাদের জ্ঞাত | 
ঈশ্বর: সর্ধেষাং পূজিত: ঈশ্বর লকলের পৃজিত। 
মরবে পৃঁজিত:--নকুলের ছার] বর্তষানে পু্িত। 

রবে পুষিত-_,দনের সার্চ জঠীতালে পরি । 
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বধতমানকালে বিহিত ক প্রত্যয় কর্ম ভাববাচো হয়। কর্তৃবাচ্যে হয় 

না। ক ও কত প্রত্যায়াস্ত কয়েকটি শব্দ _ 

অদ-_ জদ্ধ, অন্প, জগ্ধব প্রচ্ছ.-পৃষ্ট, পৃষ্টবং শাস্-_-শাসিত, শাসিতবৎ 

ই -হত, হ€থ্। ভ্রু --ভগর) ভগ্রবষ স্বপ--স্থপ্র। স্থগ্তবৎ 

ক্রী-_-ক্লীত, কীতবৎ। কহ, রুটবৎ সহ-__-সোঢ, সোড়বৎ 

র-কৃত।.: কৃতবৎ। বত উড, উচবৎ দিব -স্থ্যত, “ স্থযতবৎ 
হু -ভত, ত৬বং। বদ্--উদিত, উদ্িতখং যুঙ্ছ_মূর্ত। মুর্তবৎ 

হেব ছুত, ভৃতব বপ--উপ। উপ্তবৎ পা-পীত, পীতবৎ 

গ্রভ _-গ্হীতি, গুহীতবৎ, বস্--উধিত, উধিতবৎ নী-_নীত, নীতবং 

ট্র-জ্রাত। জ্রাতবৎ যজ--ইষ্ট, ইষ্টবং ব্যধ-বিদ্ধ। বিদ্ধবৎ 

দনশ _-দষ্ট) দষ্টব২ শুষ- শুক, শুষ্কবৎ লিহ-_লীঢ়,। লীঢবন্ধ 

পচ-_পঞ্ক। পর্ব শী-শয়িত, শয়িতবৎ মস্জ-_মপ্রত মগ্পবহ/গা 

ক্ষ প্রতাষযোঁগে কপভেদে অর্থভেদ লক্ষ্য করিবে__ 1 
নি 

ভিদ+ক্তর-- ভিন্ন-বিদীর্ণ * ধাব.4 ক-- ধাবিত--দৌড়ান - 
ভিন্ত-_-অংশ ধৌত--ধোওয়। 

জৈশক-- এ্রাত রক্ষিত পাক  পীত- পানার্ে 

ত্রাণ রক্গা পাত- বক্ষার্থে 

দব1ক দ্যত- জুয়াখেলা অদ+ক্ জগ্ধ- ভুক্ত 

দ্যুন-স্তত অব-_-ভাত 

নির-_বা+ক্ক-_ নিবাত-বাধুশুতা খাঁ  খত--গত, সত্য 

নির্বাণ--নিভান খণ-_ দেনা 

ভঙ্গুবাদ 

মনে বাখিবে ২7 

(১) ক্ষবধু প্রতায় অতীত কাল এাইতে কর্ঠবাচে। স্কল ধাতুর উত্তর 

ছয় । উহা »মাপিকা ক্রিয়াধ কাক্ত করে অথচ কর্তীর বিশেষণ রূপে কর্তার লিঙ্গ, 
খচন ও বিক্ত প্রাপ্ত হয়। "ক্বতু প্রত্যয়ান্ত শক্গের রূপ পুংলিজ শ্রীমৎ শবের 
ার, আলিকে নদী শব্দের স্ভায় এবং রীধলিঙ্গে রীবলিক গমৎ শব্ষের ভায়। 



কৃদ্প্রতায ২১৫ 

আমার সহিত যে গিয়াছল তাহার নাম কৃষ্-_ময়া সঙ গভবতঃ নাম কফ | 

বুদ্ধ শষ্যায় শয়ন করিয়াছে বৃদ্ধ: শধ্যায়াং শরিতবান্। 

সাবিত্রী পতির পাঁহৃত গিয়াছিল--সাবিজ্ী পত্য1'সহু গতবতী | 

মনত্রগণ সৎ ভপদেশ দিয়াছিল-_মিজ্রাণি সহৃপর্দেশং দত্বস্তি। 

(২) ন্বৎপ্রত্যয় কর্মবাচ্যে অতীত কাল বুঝায় । উহা কর্মের বিশেষণ এবং 

উহাতে কর্মের অনুরূপ লিঙ্ক, বচন ও বিভক্তি হয়। ক্ত প্রত্যয়াস্ত শব্দের রূপ 

পুংলিঙ্গে নর শব্দের গ্ভায়, স্বীলিঙ্গে লতা! শব্দের গ্তায়, ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের ভ্তার | 

বালক কর্তৃক চন্দ্র দুষ্ট হইয়াছিল-_বালকেন চন্দ্র দৃ্টঃ | 

আমি প্রকৃতিগ শোভা দেখিয়াছিলাম-_ময়া প্রকৃতেঃ শোভা দৃষ্টা। 
মি ফলগুলি খাইয়াছিলে--ত্বয়া! ফলানি তুক্তানি। 

৩। ভাববাচ্যে অতীত কাল অর্থে কু প্রত্যয় হয়। ক গুত্যয়াস্ত শব 

গ ক্লীবলিঙ্ক ও একবচনণ। 

ট হাসিয়াছিল-_বালকেন হসিতম্। 

৪। গত্যর্থ, অকর্ম+, শ্লিষ, রুহ, প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ক্ষ প্রতায় 

হয়। তখন ক প্রত্যত্স্ত শব্ধ করার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় ও উহার লিঙ্গ, বচন 

ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয়? 

সে বাভী, গিয়াছিল--স গৃহং গতঃ| সে হাসিয়াছিল--স হসিতঃ। সে 

বুক্ষে আরোহণ করিয়াছিল-_স বৃক্ষম্ আরঢঃ | 
৫ | মতি, বুদ্ধি ও পৃজার্থক ধাতুর প্রয়োগে বর্তমান কালে ক্ত প্রত্যয় হয়| 

তখন কতায় ষষ্ঠী হয়।-ঈশ্বরঃ সবেধাং পৃজিওঃ | 

অনুশীলনী 
১1 ক এবং কবতু প্রত্যয়ের সাহায্যে সংস্কৃতে অন্থবাদ কর :-- 

পাখীগুলি মরিয়া গেল। তাঙ্কার পুত্রে জঙ্গিয়াছিল। বালিকাছুইটি খেলা 
করিতেছিল। যিত্গণ বিপদের সময়, উপস্থিত হুইয়াছিল। রমণীগণ ছাতী 
দেখিয়া ছুটিয়া গেল। গাভীগণ মাঠে ঘাস খাইতেছিল। 

২।! শুদ্ধ করিয়! লেখ £_ ূ 

বালকাঃ বিস্তালয়ং গতবান্। তে শক্রং হতবান্। দৈষেন ময়ি কৃপা 
রতম। তেন হুলিতঃ | বালকাঃ মক্্যারবাং পুন্তকানি পঠিতানি। 
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৩। পার্থক্য নির্গয় কর £-_ 

স সতাং পু্ধিতঃ, স মন্তিঃ পুজিতঃ। পীত, পাত। নির্বাত, নির্বাণ। 
ধাবিত; ধৌত ] 

স্তাচ,। জ্যপ্ বা ঘপ. (0678010 ) 
বাংলায় যেখানে করিয়া, যাইয়া, খাইয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ 

বুঝায় এবং ইংবেজীতে 00108, 17851080026) 8০106 15976 £০৪ 

প্রভৃতি অর্থ বঝায় সেখানে সংস্কতে ধাতুর উত্তর '্রাচ্ প্রত্যয় হয়। কৃওচ্ ইৎ 

যায়, ত্বা অবশিষ্ট থাকে । বাংলায় যেমন আমি বাড়ী গ্রিয় সে ভাত খায় এক্প 

প্রয়োগ হয় না, »সস্কৃতিও সেইয়প সমাপিকা ও অসমাপিক ক্রিয়ার, এক কর্তা না 

কইলে ক্কাচ্ ও ল্যপ্ হয় না। অহ্ধ গৃহং গত্বা স ভক্ষয়তি হয় না। ললিমার্জ 
কর্তৃকয়ো: পুর্বকালে সা । ছুইটি ক্রিয়ার একই কর্তা হইলে পুবরঠলীন 

ক্রিয়ার বোধক ধাতুর উত্তর ক্রখাচ্ ও ল্যপ.'হয়। ধাতুর পুবে যদি কো .গ 

থাকে বা নঞ ভিন্ন কোনও অব্যয় থাকে তাহা হইলে ধাতুর উত্তর ক্রবাঁচলা হইয়া 

ল্যপ. প্রত্যর হয়। জমাসেই নএঃ, পুর্বে ক্তেছ ল্যপ.। ল্ও প. ইত ষ 
থাকে। ক্ণাচ ও ল্যপ, প্রত্যয়াস্ত শব্ অব্যয়। স্থতরাং*কর্তৃবাচ্যে, কর্মবাচ্যে 

'ৰা ভাববাচ্যে অথবা" কার ভেদে উহার রূপের কোনও পরিবর্তন হয় না। 

ক্তবাচ ও ল্যপ, প্রত্যয়াস্ত শব্দ অধ্যয় হইলেও অসমাপিক! ক্রিয়া হতরাং ইহার 

কর্মে ছ্বেতীয়। হইবে, কিন্তু কর্মবাচ্যে উহ্থাতে প্রথমা হইবে না। নিষেধার্থক 

- অলং ও খলু শব্দের যোগে সমাপিকা ক্রিয়। না খাকিলেও ক্লাচ হয়। যথা 

অলং গত্বা, খলু উক্ত। 

কয়েকটি ক্তবা৮ ও ল্যপ. প্রতায়াস্ত শব” 

জ।-জ্ঞাত্বা, বিজ্ঞায বুধ-- বুধ, প্রবুধ্য বপ... উপ্চা। সমূপ্য 

স্থা--দ্থিত্বা। আস্থায় তপ--তণ্তব, সম্তপা বজ-ইষ্টরী 

পা-পীত্বা। নিপীয় দশ -দৃষ্টা, সন্দস্ত স্বপ..-হপ্ত।, সংস্থপ্য 

দা দা, আদায় স--_সত্থা, বিস্বৃত্য বচ, জ--উক্ভ1, প্রোচা 

ধা-হত্ব, আধায় ম্পৃশ.-_ম্পৃষ্টা, সংস্পৃষ্তা রৃৎ্--বতিত্বত আবৃত 

ভা-হিত্থা। বিহায় €সব.__সেবিত্বা, সংসেব্য লিখ,--লিখিত্বা। বিঝিখ 
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জি-_জিত্বা; পরাজিত্য গ্রহ --গৃহীত্বা। দংগৃহা শী-_শযিত্বা, অধিশযা 

' নী- নীত্বা, আনীর় বস্--উধিত্বা, প্রোস্তা ভুজ._তৃক্ত, উপতুজ্য 

শর শ্রত্বা, সংশ্রুত্য -গম্- গন্বাঃ আগম্য, আগত্য হেব-্ুৃত্বা। আছর 

রব -কৃত্বা, সংস্কৃত, নম্--নত্বা, প্রণম্য, প্রণত্য, উ--ভূদ্বা। অন্ধতৃয় 

তজ-_ত্যক্ত,& পরিত্যজ্য হন্-_হত্বা, নিহত্য, ইয-ইবিত্বা, এবিত্বা, অনি 

অন্গুবাদ 
যনে রাখিবে 

(১) ছুইটি ক্রিয়ার একই কর্তা না হইলে কাচ বাল্যপ হয় না 

আমি বাড়ী গিয়া ভাত খাই-_-অহ্ং গুহং গত্বা অল্নং ভক্ষয়ামি | 

স্ঠঁকে দেখিয়া বালকটিব' ভয় হইয়াছিল-_দাধুৎ পশ্ঠতঃ বালকণ্য ভয়ম 

্ ৷ এখানে সাধুং দৃষ্টা বালকন্ত ভয়ম্ অভবৎ হইবে না। কারণ দেখা ও 
হ্ টুর একই কর্তা নহে। 

উপসর্গ পূর্বে থাকিলে কাচ, না হইয়] ল্যপ্ হয়-_ 

সে বাড়ী আসিয়া বই পড়ে-_-স গৃহমাগম্য পুস্তকং পঠতি। 
(৩) নএঞ. ভিন্ন অব্যয়, ধাতুর পূর্বে থাকিলে ক্ত1চ্ না হইয়! লাপ. হয়-- 

গরুকে নমস্কার করিয়া সেকাজ আরম্ভ করে-_গুরুং নমস্কৃত্য স কার্ধমারভাত। 

৪। নএ), ধাতুর পূর্বে থাকিলে ক্রধাচ, হইবে ল্যপ্ হইযে না-_ 
সে কিছু না করিয়াই চলিয়া গেল--স কিমপি অকুত্বা গতঃ | 

(৫) নিষেধার্থক অলম্ ও খলু শব্বের যোগে সমাপিকা ক্রিয়া না ধাকিলেও 
কাচ বাল্যপ হয়। যথ1-_অলং ভূত ভোজনের প্রয়োজন নাই । 

খলু উক্চ1--বলিবার প্রয়োজন নাই । 

(৬) ক্তণচ ও লাপ. প্রত্যয়াস্ত শব্দ অবায় জৃতরাং বাচা ভেদে বা কর্তার 

ভেদে কখনও উহার কোনও পরিবর্তন হয় না। 

তাহার] আপি এইক্প বলিল-.তে গ্রামম. আগত্য এবম্ উত্তধন্কঃ | 
(বর্মবাচো ) তৈঃ গ্রামমাগত্য এবমূকম, | 

(৭) কিন্ত গবাচ্ বালাপ, প্রতায়াঙ কিবা ও লমাপিক! ক্রিয়ায় একই খর্থ 
হইলে কর্মবাচো এ কম উক হয়। বখ1-.স গুধনং পড়ভুওকে। 

(কর্মবাটো ) তেল ওদনঃ পক! তুজ্যতে 1 
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অনুশীলনী 

১। শিম্নালাখত ধাতুগু।লর কাচ ও ল্যপ. প্রত্যয়ান্ত রূপ জেখ ;-- 

ই, কু, হন, গৈ। জা, ত্যভ+ দৃশ । লঙ) বপ , বচ্$ শী, যঙজ? ক্রু, বস্। 

২। সংস্কতে অনুবাদ কর £-_ 

ইহ শুনিয়। "স জপ পান না করিয়াই চলিয়া গেগ। সে দানঃশ্বাস ত্যাগ 

কিয়! বধপিল। ৮. এইরূপ ব।লগ। গাজার নিকট অগ্রসর হইয় থলল। 

তারপর একশ পস্তগণ এইবপ ।পশ্চঈ কারয়। ।ধংইকে খলিল । [তান কালকাতা 
গিয়। গঙ্গায় সান ৭ প্রস শাস্তি অন্ন করিলেন | কাজটি মাঞ ক বয় “কাল 
১লির। গেশ। তাত খাইয়া আমাখ শাস্তি হইল। শক্রদগকে জয় কবিয়। নৃপতি 

যুদ্ধক্ষেত পরিত্যাগ করিলেন । 

৩। শ্রদ্ধ করিয! 'জ্খ 

চীল্ঃ বাজানব প্রণযিত্বা আঙ। প্রন নমন্কৃত্বা শিহ্বাঃ অগচ্ছৎ। 
লোকালয়ং পবিত্যাক্1। বনং গতঃ | ধনং লাঁশত্ব। ব্রাহ্মণঃ তুষ্ট” অ 

কাধম্ অরুতা গচ্ছস ! ঈশ্ববে কর্মফলং সমর্প যত্থা যখাশক্চি কর্ম কু 
লেন স্নাস্বা মম হৃখং ভবতি। শিশ্ুঃ শধ্যায়। শীত।ং হসতি। 

ঘঞ প্রতায় 

ভাববা] ধাতুর উন্তর ঘঞ প্রত্যয হয়। ধাতু হইতে ক্রিয়াবাচক বশেষো 

পরবর্তন কবিবার জন্ত ঘঞ্চ, অঢ, অপ প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া থাকে । ঘঞ্ 
প্রত্যয়ের ঘ ঞ& ইত, অবাশষ্ঠ থা শু, ভা। কর্তা ব্যতাত অন্ত কাক বাচোও 

ধাতুর উন্তব ঘণ হইব থাকে ঘঞ্জ ও অচ, অল, অপ. প্রত্ায়াস্ত শব্ধ 

পুংলি-_“ঘঞলো পুংজি বিজ্ঞেয়ো । ঘএ প্রত্রান্ত কয়েকটি শব্দ_ 
প্ পাক) ভাজ তা গ্রিঃ। নশনাশিও, উ--ভাবঠ। আদ-- ঘাস, বস্ 

বাস) কজ.-_-.বাগঃ, বদ-বাদঃ, কপ --কাপ£ লভ _-লাভঃ, পঠ--পাঠ। 

যুজ --যোগঃ, মাদ--মাধ?, যজ, _যাগঠঃ রঞ্জ,_ রাগঃ। দ--দায়$, কন, -ঘাতঃ | 

|এ, না ও ভৃঁধাতুণ্ন পৃবে উপসগ থাকপে ঘঞ হুয়না। যখ।, আশ্রয়, 

(বনয়ঃ, প্রভব- | প্রভাখঃ, অন্ভাবঃ ধা মহানুভাখঃ ইত্যাদি শব এইরপে 

নিষ্পন হয়--ভু ঘঞ, ভাব, প্রকুষ্ঃ ভাবঃ প্রভাবঃ প্রাদিসমাস, এইরূপ অনুগত; 
ভাঁবঃ অন্থুভাবঃ, মহান্ অঙুভাবঃ মহানুভাবঃ। 



কত্প্রত্ায় ২১৯৮ 

উপসর্গমুক্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ হইলে কোন কোন স্থানে উপসর্গের অস্তা 
বরের বৃদ্ধি হয় ( বিকল )-_প্র--সদ+ঘঞ্ - প্রলাদঃ, প্রাসাদঃ। প্রতি_ক+ 

ঘঞ.- প্রতিকারঃ, প্রতীকারঃ। পরি-বদ+ঘঞ » পরিবাদঃ, পরীবাদঃ | 
কিন্ট মন্ুস্ত বুঝাইলে উপসর্গের অস্তিমন্থরের বুদ্ধি হয় না_উপজপাত্তি হঙ্য- 
মন্ধুয়ে বনলম্। “যখা_নি- সদ+ঘঞ, স নিযাদঃ। ৃ 

ই-বণীস্ত ধাতুর উত্তর ঘঞ্চের অর্থে অচ্ হয় এরচ | চি+অচ-্চয়। নী-_ 

নযঃ. জি-_জয়: ইত্যাদি। খকারাস্ত ও উ-ব্াস্ত ধাতুর উত্তর অপ. হয়-_ 
খনদোরপ, | ড--তিএ$, ক-করত। স্ত-_স্তব$) শ্র-অবঃ | ভ--ভবঃ| হন 

বধঃ। অচু প্রত্যয়াস্তশব্ধ পুঃলিঙ্গ কিন্তু ভয়ম, বমম্, মুখম্ পদম্ প্রভাতি ক্লীবলিঙ্গ, 

গা ব্তাচযে ধাতুর উত্তর ক্িন্ প্রত্যয় হয়। ক্িন্ প্রত্যয়ে কু ও ন্ ইৎ। 
তি অবশিষ্ট থাকে। 

বিজত্যর যোগেও ক্রয়াবাচক বিশেত্য নিম্পয় হয়। কিন, গ্রত্যয়াস্ত 
জলিল । উহাদের রূপ মতি শবকের মত। কয়েকটি ক্কন্ 

প্রতারাস্ত শখ -গম1ক্িন-গতিঃ মন মাত কু কাত, বুধ” এদ্ধিঃ। 
শ্ব--শ্থতিঃ, নী_-নীতিঃ, গৈ- গীতি, ভী-ভীতিঠ, শক্--শকিঃ, স্ত--স্বতিঃ, 
মৃচ,-_যুকতিঃ, তুজ._ভুক্তিঃ। বচ--ডীক্তঃ যজ.-__ইঠিঃ, লজ _-স্তিঃ) গ্বপ-__ 
সুষ্তিঃ শ্রুতি দশ দৃষ্টি | 

হা, মা, সা প্রন্থৃতি ধাতুর উত্তর কিন্ প্রত্যয় কৰিলে তি স্থামেনি হয়ঃ 
যখা-হা+ক্তিন্-্হানিঃ। গাঁগরানঃ, হা ম্লানঃ | 

লুট বা অনট 
ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর লু[ট্ প্রত্যয় হুয়। হহার, দ্বারাও ক্রিয়াবাচক 

বিশেষ্বপদ নিশ্পক্ন হয়। লুট, প্রত্যয়ের ল্ ও ট্. ইৎ। যু অবশিষ্ট থাকে। 

যুস্থানে অন আদেশ হয়। ইহাকে কেহ কেহ অনট, বা যু, প্রত্যয়ও বজেন। 

ভাববাচ্যে নিম্পক্স জ্যুট্ প্রত্যয়াস্ত শব অর্বদা রলীবলিজ । কয়েকটি ল্যুট 
প্রত্যয়ান্ত শব যখ1--গম্+ লট, স্গমূনষূ। শী-শয়নষ স্থালস্থানম্। দা-ধানমঃ 
বা-_যানম্, পা পানস্ পত্--পতনম্। ভক্ষ--ভক্ষণম্, ক--করণম্, হ--হরণমূ, 

হন্স্হননম, তৃপ.--তরণস্আস্পজাপহ জাপান বহ,-বহুনয। নিপাতনে 
বাঞুন, অধি-ই-অধ্যযনষ্। 



ইক আধুনিক ব্যাকরণ ফোমুদী 

করণবাচ্যে কখনও কখনও লুট প্রতায় হয়, খা নীয়তে যেন তত জয্নম্ 

( নেআম্), ক্রু শ্র়তে যেন তৎ শ্রবণম্ ( কর্ণঃ )। কখন কখন অধিকরণবাচ্যে 
লাট, প্রত্যয় তয়,__শী ( শেতে ফন্মিন তৎ ) শয়নম্ ( শষ্য! )। 

পিনি (ণিন্ )-- 
কত'বাচ্যে ধাতুর উত্তর পিনি প্রত্যয় হয়। ণ ও ই ইৎ1 উন থাকে। 

শিলি প্রত্যয়ান্ত শব্ের জপ গুণিজ্ শবের মত | শিনি প্রতায়াস্ প্রচলিত 
কয়েকটি শব্দেব উদাহবণ--মগ্থ _মস্্িন। বদ-বাদিন, বস্_বাসিন, গ্রহ _- 
গ্রাহিন্, দ্রুহ --প্রোহিন। 

উপসর্গ এবং শ্ুবস্যপদ পূর্বে, খাফিলে, "তাহাই স্বভাব" এইরূপ অর্থে 

(তাচ্চীল্যে) ও সাধুকারী অর্থে শিনি প্রত্যয হয়ন্বপ্াজাতে দিম 

স্তাচ্হীল্যে । যপা-_অধি বস্-_অধিবাসী, সম চর্-_সঞ্চারী, অভি-নলেষ __. 

অভিলাধী, উঞ্ণং ভূ ক্কে উষ্ণভোজী,* অগু জীবতি টা 

অন্তষায়ী, সোমং পিবতি__-পোমপায়ী, সাধু করোতি--সাধৃকারী, ম্দশত্কাতি-_ 

মনোভারী, অগ্গামী, সতভোজী, জদযগ্রাহী ইত্যাদি । 

কখনও কখনও পৌনঃ পুন্ত অর্থে এবং ভবিষ্যৎ অর্থে ণিনি প্রত্যয় য়, 

যথা__পুন: পুনঃ মিথয| বদতি মিথ্যাবাদী, এইরূপ ব্রহ্ষবাদী | ভবিষৎ অর্থে-_ 

স্থা-_স্থাযী, গম-গামী, আ+ গম-_ আগামী, ভু ভাবী | 

অনুশীলনী 
১। প্ররুতি প্রতায় নিরূপণ কব £-- * 

ভাগঃ, রাগঃ। ত্যাগঃ, প্রসাদঃ, প্রত্তীকারঃ, নয়ত ভযম্ বধঃ) ঘাত;, নর£, 

পরীবাদঃ, স্থিতি, জাতিঃ, মতিঃ, বৃদ্ধিঃ যুক্তিঃ, শয়নম, তণম, ভোজনম, 
শ্রবণম্, নয়নম্, শয়নম । 

২। সংস্কতে অনুবাদ কর :-- 

তাহার ধযেযিতি হউক | সত্যবাদী যিথখ্যাবাীক্ষে বিশ্বাস ক্ষরে না। 

জ্রতগামী অশে আরোহণ করিয়া তিনি বহিঙগিত হইলেন | হই, স্থিতি ও 

প্রলয়ের কত?! মহাঞ্ছুভাথ তুত্মস্ত মৃগরাবিচ্থারী । দান মৃমূযূরি মিতে। অহস্কার 

পতনের মুল। মৃখাম্বসরণকারী নৃপতি মৃনি কন্ঠাদের 'গনোহারী কপ দেখির্সেন । 



ধন অধ্যায় 

তষ্ধিত প্রকরণ (98898) - 
প্রাতিপদিকের উত্তপ্প বিভিন্ন অর্থে যেপকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নৃতদ প্রাতি- 

পদিক স্যটি করে তাহাদিগকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যাহার! শব্দ শানে অভিজ্ঞ 

শিষ্ট তাহাদের প্রয়োগ অন্তসারে শন্দের উত্তর তদ্ধিত প্রতার হইয়া থাকে। 

অতএব অপত্য অর্থে অ-কারাস্ত শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয় হয় ( অত ই.) 

এইব্ধপ সুত্র আছে বলিয়! যে কোনও অ-কারাস্ত শবের উত্তর ইঞ হইবে ন1। 

কেবল শিষ্ট প্রয়োগ সিদ্ধ আন্ছনি, দাশরথি ইত্যাদি স্বলেই হইবে | তেভ্যঃ 

' তেভ্যঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ প্রয়োগেভঃ €(পদেভ্যঃ ) হিতা'ঃ প্রত্যয়াঃ তদ্ধিতপ্রত্যয়া; 
যথাপ্রক্বোগমেব ভবস্তি। ন খলুতে শিষ্টপ্রয়োগমতিক্রান্তি। 

খ্উঅপ্ঠতা, দেবতা, হি, ভাব, কম, ভব, সাধু, বাজা, নিবাস, অজি, 
উৎকর্ষ বা অপকর্ধ প্রভৃতি অর্থে তন্ধিত প্রত্যয় হয়। 

বল হইয়াছে-তদ্ধিত প্রত্যক্াস্ত শব্ধ প্রাতিপদিক | স্থতরাং উহার 
উত্ত ভক্তি যুক্ত হয়। দশরথন্ত অপত্যং পুমান্__-দাশবখিঃ | 

তরপ তমপ, ঈয়নুন ইন্ঠন্ 
ছুই-এর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ধ বুঝাইলে প্রাতিপদদিকের উত্তর 

তরপ্ ও ঈয়ন্থন্ প্রত্যয় হয়। যখা-ছু-এর মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত 
ক্র এই অর্থে, ক্ুদ্র+তরপ শক্ুদ্রতর । তরপ-এর প্. ইৎ, তর থাকে। 

অথবা ক্ষু্র+ ঈয়নুন্» ক্ষোদীয়স্। ঈয়নথন্ প্রত্যয়ের উন, ইৎ, ঈয়স্ থাকে । 

অয়মনয়োরভিশয়েন স্ষুদ্রঃ--ক্ুদ্রতর:, ক্ষোদীয়স্। 
তরপ, প্রত্যন্রাস্ত শব্ষের রূপ পুংলিক্গে নর শব্দের ন্যায়, জীলিঙ্ষে লতা শব্দের 

স্ঠায় এবং প্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের তায় ।' 

ঈয়ন্থন্ প্রত্যয়াস্ত শবের রূপ পুধলিক্গে লধীয়দ্ শব্দে ভায়। স্্রীলিঙ্গে ঈ-কার 
যুক্ত হইবে এবং রূপ নদী শব্দের তায়, রীষলিক্গে পর্স্ সবের স্তায়। 

ঈয়তুন্ ও ইঠ্ঠন্ প্রত্যর কেবল খুপবাচক শব্দের উত্তরই হইবে! জন্তঙ্ 
হইবে না। অতএব পাচক শব্ধের উত্তর তর ঘা'তম হইতৈ পারে কিন্তু ঈসা 
ইঠন্ হইবে মা। পাঁচকতর£, পাঁচটকতমঃ | তরপ.'ও তয়প' পকল বিশৈধণ শখের 
উ্তব হব। কিন্তু ঈয়স্ুদ, ও ইউজ. হেব ওগবাচরু শোর উত্তর হয়। 

বছর মধ্যে একের-উৎকর্ম:ক! অপকর্ণ বুঝা ইলে খপ, জেবং-গুণকাঁচিক শব্দের 
উত্তর তমপ'ও ইউদ্,ছুইস্ই ইক . | এ 
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তমপ্ এর প ইত, তম থাকে৷ ইঠ্ঠন-এর ন্ ইৎ, ইট থাকে । তমপ. ও 

ইষ্ঠন প্রতায়াস্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে নব শবেব গার, স্ত্রীলিঙ্গে আ' যুক হইবে, কপ 

লতাবৎ, র্লীবলিঙ্ষে ফলশব্দবৎ | যথা _ণ্হব মধ্য ক্ষুদ্র -ক্দ্রুতম, ক্ষার্দিষ্ট। 

স্বীলিঙ্গে ক্ষদ্রুতম।, (ক্ষা্দিঠা | ভায়মেধামতিশযেন কুদ্রঃ--ক্ষুতম* ক্ষোদি্ঠঃ | 

বিন, ইন ও মতুপ্ প্রত্যয়াস্ত শবেব উত্তর ঈয়ন্তন ও ইন প্রতায় হইলে 
বিন, ইন *মঞ্প এস গ্াপহৃয় কিন্ধ। ণলিন্-_ খলীয়স, পঙ্গিটি, তলপ খা 

তমপ প্রতাধ হইলে বিন, ইন ৪ মতৃপ্ এব ,লাপ হয না। বলিতে, বলি৬্ম | 

ঈয়শ্বন ৭ ইঠ্ঠন প্রত্যয "যাগ কবিলে এনেক সময় গুণবাচক শর কূপের 

পরিখতন ঘণট। যশা - শান্ত, অস্তিকতবঃ অন্থিকঙম, কিঞ নেদীয়স্। নেদিষ্ঠ | 
নীচে কয়েকটি উদাভনণ দওধা হইল-- 

অন্তিক নেপীয়স. নদিষট দুখ প্বীয়স ধৰঝষ্ঠ 
জন্য অল্লীয়য  মল্লিট পটু পটীয়স পটিষ্ট 

কনীয়স্ কনিষ্ঠ 'পাপিন পাপীয়স্ প 
উর বরীয়স্. বনি প্রশশ্) শ্রয়স পেট - 
ক্ষিপ্র গ্ষ্পৌয়স ক্ষেপিষ্ঠ জ্যাএস জা 
কু ক্ষোদায়স্ -ক্ষার্দিষ্ প্রিয় প্রেস প্রেষ্ঠ 
গুরু গরীয়স  গরিষ্ট বহু ভয়স তুরিষ্ঠ 
দীর্ঘ দ্রাথীয়ন্ দ্রাধিষ্ঠ বণ বংহীযস বংহিষ্ঠ 
মহৎ মহায়স মহিষ্ঠ মায়াখিন মায়ীয়স্ * মায়িষ্ 
নদ মদীরস মদিষ্ঠ যুবন খবীয়স্ কন'য়স্ ষ।বষ্ঠ, কনিষ্ঠ 
লঘু লঘীরস  লখিষ্ঠ বৃদ্ধ জ্যায়স (জার 
সাধু সাধীরস্ সাধিষ্ঠ স্থিব স্বীয় স্থৃবিষ্ 
ন্ হণারস  হুসিষ্ঠ গুল স্থবীয়স্  স্থবিষ্ 

দুই এন মধেো তানতম্য বুঝাইলে অব্যয়ের উত্তর তরপ্ এর স্থানে তরাম 
এবং তমপ. এর হানে তমাম্ হয় । যথা হুতরাং নিতবাম। এইরূপ একার 
শব্দের পর তরাঁম, ও তমাম, হয়। ষথা পূর্বাহকেতরাম পুবাহেতমাম,। 

তারতম্য বুঝাইখার জন্য তিউন্ত শব্দের পরে তরাম ও তমাম্ হয়, 
অরমনযোরতিশয়েন পচতি--পচতিতরাম, অয়মেযাম তিশয়েন পচতি পচাঁতিতয়াম.। 

জন্গুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শবগুলিয় উত্তর ঈয় স্থন ও হঠ্ন্ প্রতারযুক্ত রূপ লেখ ১. 

প্রি স্থির, স্ুল, যুবন্? এশন্য, বধ, ওক, মায়াবিন্, বলবৎ, পাপিন, সাধু । 
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২। সংস্কৃতি অন্ভবাদ কর :--এই” বৃক্ষটি অপেক্ষাকুত উচ্চ। ছুই এর 

মধো .ক অপেক্ষারুত বেশী সাধু? মামাদেব বন্ধুদের মধো তুমি বেশী বলবান। 

অপেক্ষাকৃত বলবানের সহিত যৃদ্ধ করা উচিত নয়। আমাদের ভাইদের মধো 

হরি সবচেষে ছেট এবং বাম সবচেদে বড । পিতা আকাশ হইতেও উচ্চ। 

মাভূমি স্বর্গ স্বপেক্ষা ও গুরু । তোমাদের মধ্যে হরি বেশী প্রিষ। 

৩। শুদ্ধ কবিয়৷ লেখ £-_ 

স'তযোঃ বলিষ্ঠ: | ইয়ং রযষণী অনয়োঃ প্রিয়তম | বক্ষয়োঃ অনয়ো: 

অয়ং দীর্ঘ: । বালিকয়োরনযোঃ ইয়ং লািষ্ঠা। নস মতুঃ পটিট | বামঃ 

চতুর্ণাং ভাতংণাং শ্রেয়ান। নক্ষত্রেষু বং স্থেয়ান। 

৪ অপত্তয প্রস্ভৃতি অর্থে কয়েকটি তৃদ্ধিত প্রত্যয়_ 
তু অপত্যম এই অর্থে ইঞ: ঢক্, যঞ  ফকৃ, অণ, দ্বণ. প্রভৃতি প্রত্যয় 

স্দর--এঞ, শ্ ও কৃ ইত হয় ও প্রাতিপদিকের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। 

থন্ত অপত্যম্ পুমান দাশনখি: | এইরূপ লক্ষ্ণ-_লাক্ষণিঃ, স্থযিজা-_ 
সৌমিত্রিঃ, অর্জুন-_আর্ভ্নিঃ, ব্যাস-_বৈয়াসকিঃ। 

মপত্য শব্দের অর্থ পুত্র, পৌত্র, প্রপাত্র ও কন্ঠ প্রভৃতি বংশধর | 
উকৃ-স্বীলিঙ্গ শব্দের উত্তর অপত্যার্থে ঢক্ হ॥। ঢক্ স্থানে এয় হয --বিনতায়াঃ 

অপত্যং পুমান__-বৈনতেয়ঃ, এইজপ গঙ্গ।-_গাঙ্গেখত, সমিআ- দৌমিজেযঃ 

ভগিনী-_ভাগিনেয়ঃ | কুস্তী_-কৌন্তেরং | 

যএজ_বঞ এর যব থাকে। গরশ্য অপত্যম্ পুমান্--গার্গ্যঃ এইকপ জমদগ্ি-- 

জামদগ্ন্যঃ। দিতি-_দৈত্যঃ, অদিতি--আদিত্যঃ, মধু-_মাধব্যঃ। 
ফকৃ-কক্ এর স্থানে আরন হুয়--নডত্য অপত্যং পুমান্ নাড়ার়ণঃ, এইকপ 

নর-_নারার়ণঃ, দ্বীপ _ দৈপায়নঃ, বদর--বাদরায়ণঃ, দক্ষ- দাক্ষায়ণঃ | 

অণ --অপ্ এর অ থাকে, ৭ ইৎ এবং প্রাতিপদিকের আদি বৃদ্ধি হ্য়। 

শিবন্য অপত্যং পুমান--শৈবঃ, কশ্ঠপ-কাস্ীপঃ, রঘু--রাঘব+, যছু-্্যাদবঃ) 
মধ--মাধবঃ, পাণু-_পাণুবঃ, কুরু--কৌরবঃ, পুথা--পার্থ:, £ন্ু--মানব$, 
গুলো, দুহিতা--দোয়িত্রত। মাক্--বাকং, গোতম--শৌতমঃ, ব্কুৎপ্ব-_ 
কাকুৎস্থ:, ভূগু--ভার্গব:, পুর--পৌরব+, বিচ্বানর-বৈশ্বানরঃ । 

ইঞ্ 
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উপ. _-হবন্থ, মাতৃ, পিন প্রভৃতি শের উত্তর অপত্যার্থে ছণ প্রত্যয় হয়, উদ্ার্ 
প্. ইৎ ছ থাকে, ছ স্থানে ঈয় হয়। কিন্তু এ স্থলে আদি বৃদ্ধি হইবে না। যথা 

্বন্থঃ অপত্যং পুমান্__স্বত্রীরঃ, মাতৃয২স্থ--মাতৃয-শরীয়:, পিতৃষ,হ-_পিতৃবুলীরঃ | 

ইঞএঠ। ঢকৃ,-ষ ঞ, ফকৃ, অণ, ছ প্রভৃতি প্রতায অপত্য অর্থ ছাডাও 

এগ্ঠান্য মনেক অর্থে প্রযুক হয় । যথা 

১। তদধীতে তদ্ধেন্তি বা _-তাহা পড়ে অথবা তাহা ছে এই অর্থে-_ 
বাঁকখপং €বত্তি,। অধীতে বা _বৈয়াকরণঃ (অপ. )7; বেদ- বৈদিকঃ, (ঠক) 
গ্ায়- নৈয়ারিক£, বেদাস্ত-_ _বৈদাস্তিকঃ। . 

২। তেন প্রোক্তম্-_“তাহা কক উক্' এই অর্থে বিণ প্রোক্তম-- 

আর্ধম ( অপ. ), বিষু-বৈষবম্, মঙ্গ-_-মানবম্, পতঞ্লি-_-পাতঞ্জলম, পানিনি-_ 
পানিনীয়ম্ (ছ ) বুহস্পতি--বাহুম্পত্যম ( যঞ্ ), বাল্ীকি -বাদ্মীকি"ম। 

৩। তেন নিবন্তদ্__তাহ। কর্তৃক রুত-_কায়েন কওম্--কারিকম ( ঠক্ ), 
খনস্--যানসিকম্। শরীর--শারীরিকম্। 

৪1 তত্র ভবঃ--পেখানে উত্পন্ন -মধুরায়াং ভধঃ-মাধুরঃ (& .+ বন্ড 

ভবঃ- হৈমস্তিকঃ (ঠক) শরৎ্_শার॥+, গ্রাম--গ্রাম্যঃ (ষঞ) গ্রামীনঃ (খ), 
কুল কুলীনঃ (খ ), ক._কষ্যঃ, তালু--তালব্যঃ, দস্ত-_দস্তাঃ, শ্বঃ--শৌবস্তিক:, 
দ্বার-_ধৌবারিকঃ | 

'&1 তগ্গ্য সম হছঃ--( তাহাদের সমষ্টি ) ভিক্ষাণাং সমূহঃ ভৈক্ষম, মনত 

মানুন্তম রাজবাং সমূহ: _-রাহজকম্ (বুঞ), রাজন্ত-_রাজন্কষ্, গ্রাম--গ্রামতা 
( তল্), জন-_জনতা, বঞ্ধু-_বন্ধুতা। 

৬। তত জধুঃ (সেখানে ভাল) সভায়াৎ সাধুঃ--সভ্যঃ (য ), অতিথি-_ 
আতিথেয়ঃ (ঢক্)। 

৭। ততঃ আগতঃ- সেখান হইতে আগত এই অর্থে মথুরায়াঃ আগতঃ-_ 
মাথুরঃ | 

৮। তন্ত ই্ম্__তাহার ইহা, এই অর্থে বিফোঃ ইদম._বৈধাবম। 
শিব-শৈবম,। গঙ্গা-_গাঙ্গমং পৃথিবী__পাখিবম্ লুর্ঘ-সৌরম্। হয় 
্বায়ভূৰম্। তণ্ত ইদম্_-তদীয়ম্ (ছ), তব ইদম্-ত্বদীয়ম্। 

যুধয়োঃ যুস্বাকং বা ইপম্ যুন্সদীয়ম, মম ইপম. মদীয়ম, জাবয়োঃ অন্মাকং ঘা 

ইদম্ অন্মদীয়ম, পরহ্য ইদম্ পরকীয়ম) দ্য শ্বকীয়ম। ভখৎ ভবনীয়ঈ, 
অন্ত অন্তদীরম,, রাজন্ কাজকীয়ফ, 
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৯। তস্য বিকারঃ--তাহার বিকার এই অর্থে স্থবর্ণশ্য বিকার২--সৌবর্ণঃ, 
রজত---রাঁজতম.। 

১*। অঅধিক্কত্য কৃতো গ্রন্ছে-_-যাহাকে অবলদ্বন করিয়৷ রচিত গ্রন্থ এই 
অর্থে, ভগবস্তম. অধিকৃত্য কৃতঃ গ্রন্থঃ ভাগবতম,, রাম--রামায়ণম্ (ফুক্ 

কিরাতা্জ্নৌ _কিরাতাজু নীয়ম ( ছণ.) 

১১। তস্য ভাবঃ-_তাহার ভাব এই অর্থে শিশোঃ ভাবঃ--শৈশবম,, 
লঘু -পাঘবম, গ্ুপ্ট৯-গৌরধম+ কুষ্রসৌষ্টবম,। কিশোর কৈশোর 
পুরোহিত-_.পীবোহিত্যম। 

ত্র, তল্, ইমনিচ, 
ভাবে স্বতলৌ _তাহাব ভাব ( অবস্থা ) এই অর্থে প্রাতিপদিকেব উত্তর 

ও তল্ ও ইমনিচ, প্রত্যয় হয়। ত্ব প্রত্যয়াপ্ত শব্দ পর্বদা র্লীব লিঙ্ক এবং তল্ 

স্থানে হা হখ, উহ সবদ| স্ত্রীলিঙ্গ। তব, তল্ ৭ ইমনিচ প্রত্যয়াস্ত শব্দ বিশেষ্য । 

ইমনিস্ুব ইমন থাকে । ইমনিচ প্রত্যয়াস্ত শব পুংলিজ। 

ভাবঃ-_ গুরুত্ম, গুরুতা, গৌরবম গরিম! ( ইমনিচ)। লঘু-_-লঘুত্বমূ 

লঘৃতা, লাঁঘিবর্ম, পঘিমা | বহু-_খহুত্বম্ বস্তা, তূমা | মহৎ -মহৃত্বম, যহিম]। 
অণু---অণুত্বম, অণুতা? আণবম্, অণিম1| বিদুষঃ ভাব্+-_বিদ্বত্ম, বিদ্বততা। 

কয়েকটি ইমনিচ প্রত্যয়াস্ত শব্--পৃথু প্রথিমা, নীল নীলিমা, জড 

জডম।১ মখুব মাধুবিম।1, মুছ মদ্ম।, দীর্ঘ দ্রাঘিমা। মহৎ, মহিম।। প্রিয় প্রেমা। 

ইমনিচ প্রত্যবাস্ত শব্দের ৰপ লঘিমন্ শব্দের ন্যায় । 

তদস্যাস্তি_-ইহা তাহার আছে এবং তদল্রিল্সস্তি-তাহ। ইহাতে আছে এই 
অর্থে প্রতিপদিকের উত্তর মতৃপ প্রত্যয় হয়। মতুপ এর মৎ থাকে। 

ম্ুপ, প্রত্যয়াস্ত শবের রূপ গুংলিঙ ভ্রীম বের স্তায়। ভ্রীপিঙ্গে 
ঈকাব যুক্ত হইবে, রূপ নদী শবেব ভার, রীবলিঙ্গে, রীবলিঙ্গ প্রীমৎ শব্দের ভ্যায়। 
মতুপ, প্রত্যয়ের অর্থে বিনি, ইনি প্রভৃতি প্রত্যরও ছয়। 

বুদ্ধিঃ অন্য অন্তি__বুদ্ধিমান শ্রী শীমান, আযুস--আখুক্সান। চচ্ছস্-- 
চক্ষুজ্জান্, নদী নদীমান্, মতি মতিমান্ড ধী ধীমান্। পিতৃ পিতৃমান্। 
শক্তি শক্তিমান্ 

১৫ 
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যব, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব ভিন্ন ম কারাস্ত, অকারাস্ত, অন্তযবর্ণের পূর্ব বর্ণে 

( উপধায় ) অ, আ! বা ম আছে একপ শব্দের উত্তর মতুপ, এর ম স্থানে ব হয় 

(বন্ুপ )। 

মব--যবমান, উমিবান্, ভূমিবান | যশস্_বশস্বান। ভ্রাক্ষা- ভ্রাক্ষাবান, 

লক্ষবান, গরজআ্ান। ভাস্-_ভাস্বান। জ্ঞান-জ্ঞানবান। তডিৎ--তড়িত্বান। 

ক্ষমাঁ_ক্ষমাবান | বিছ্যুৎ-_বিদ্যুত্বান,। গুণ--গুণবান, | আত্মন--আত্মবান, 

দয়া_দয়াবান। সম্পদ্-_সম্পদ্বান। 

ভূমা (বাহুল্য )» নিন্দা, প্রশংসা, নিত্যযোগে ( সর্বদাযুক্ত ) অতিশর 

( আধিক্য ), সংসর্গ (যোগ ), ও অদ্ধি অর্থ বুঝাইলে মতৃপ, প্রভৃতি প্রত্যয় 

হয়। 
তৃমার্থে_ধনবান্, নিল্দার্থে__হনুষান, প্রশংসার্থে-বূপবান্ নিত্যসম্বদ্ধে__ 

্সীরী বৃক্ষ: অতিশয়ার্থে_ উদরিণী কপ্তা, সংসর্গে-দস্তবান্ দস্তী।, মত , 

প্রত্যয়ের অর্থে ইনি, বিনি প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। ইনি এর ইন ও বিনি এব বিন 

থাকে। 

স্থথ সখী, দুঃখ ছুঃখী, গুণ প্রণী, ধন ধনী, মেধা 'মেধাক্টি 

মায়াবী | যশস্ যশস্বী। পয়স্ পয়ন্থী। 

মতুবর্থীয় প্রত্যয় যোগে .কানও কোনও স্থানে রূপের ভেদ ও অর্থভেদ লক্ষণীয় 

“উদক উদকবান্ ঘটাদিঃ, উদন্থান সমৃূদ্রঃ | বাহ্ধবান্ রাজাফুক, বাজন্বান্ 

ভাল রাজাযুক্ত 
মতুপ. ও ইন প্রত্যয়াস্ত শব্দের অর্থভেদ-_ 

হভী__হাতী, হস্তবান্--ষাহার হাত আছে। অর্থী- প্রার্থী, অর্থধান্ ধনী, 

বর্ণী_ ব্রহ্মচারী, বণবান্_-যাহার বর্ণ আছে। দস্তী-হাতী, দস্তবান_ 

যাহার দাত আছে। রঃ 

বিকার, অবস্ব, ব্যান্তি প্রভৃতি অর্থে প্রতিপদিকের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় হয়। 

মযট্ প্রত্যয়ের ট. ইত, ময় থাকে । ম্ট, প্রত্যয়াস্ত শন্দের কপ পুংলিঙ্গে নর 

শব্দবত, স্ত্রীলিঙ্গে ঈ কার যোগ করিয়া নদী শব্ববৎ, বলীবলিঙ্গে ফলশব্দবহ। 

বিকারার্ে, সুবর্ণন্ত বিকারঃ সুবরণ্ময়ঃ। র্ণন্ত বিকার; দ্বণর্ময়$। মুদঃ বিফারঃ 

দ্ধ হিরশ্যন্ত বিকার হিরগ়ঃ | 
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অবরবার্থে অন্নানি অবয়বাঃ বন্য অন্ময়ঃ বজ; | কাষঠানি অবয়বঃ বন্য 

কা্ঠময়ঃ হৃস্তী। ব্যাপ্টি'অর্থে জলেন ব্যাপ্তম জলময়ম্, অস্ভিঃ ব্যাপ্তম্ অশ্ময়মূ। 
রোগেণ ব্যাঞ্তম রোগময়ম | বিফুময়ম, চিদ্সয়ম, বাঙময়ম্। 
“গাঃ পুরীষম্_-গোময়ম | 

অনুশীলনী 
১। কূপ নিরূপণ কর £ গ্ররু+অণ্, ভুহ্তা+অথ,, গঙ্গা 1ঢক্, ব্যাস্+- 

ইঞ স্থমিত্রা 1 ইঞ, গর্গ +যএঞ, স্বীপ+-ঢকূ) শিব1অণ্, জ্বন্য1ছ+ 
২। এক কথায় প্রকাশ কর : শরদি ভবঃ, মন্থুন! প্রোক্তম,, বন্ধ,নাং সমূঃ, 

বাজ্ঞাং সমূহঃ, সভায়াং সাধুঃ, গঙ্গায়াঃ ইদম,, তব ইদম,,। রাজঃ ইদম,, সুবর্ণ 
খিকারঃ, জলেন ব্যাপ্ধম,, হিরণ্যস্য বিকার: | 

৩। পার্থক্য নিবপণ কর : হৃম্তী, হস্তবান, উদকবান উদদ্বান্, গাঙ্ষম, 
গুযাঙ্গেয়ম, , অর্থী, অর্থবান, ১ ধর্ণী, বর্ণবান, | 

৪। যাহার মেধা আছে সে তাডাতাডি শাস্ত্র বুঝিতে পারে । শরৎকালেব 

এ শূন্য ও শুভ্র। পরের ডুদ্রব্েব প্রতি লোভ করিও না। সর্ব জগৎ বিষুঃ 

বি । পা/ণিনিব শাস্ত্র ুরধিগয্য। যাহার গরিম। আছে তাহাকে সকলে 

শ্রদ্ধা কবে । কিরাত ও অর্জুনকে অবলম্বন কবিয| রচিত মহাকাব্য অর্থগোৌরবপূর্ণ। 

একাদশ অধ্যার 

কারক ওছুবিভক্তি (08985 &710 0896-00816 ) 

ক্রিয়ান্থয়ি কারকম___ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহাকে কারক 
বলে। সম্বন্ধপদ ও সম্বোধন পদ ক্রিয়ার সহিত সন্বন্ধযুক নয বলিম্বা কারক নছে। 

কারক ছয় প্রকার, যথা_কত 1, কম, করণ, জন্্রদান, অপাদান 
ও অধিকরণ। 

সংখ্যাকারকধোধয়ি্ত্রী বিস্তক্তি £ যাহার দ্বার প্রাতিপদিকের' সংখ্য। ও 
কারক জানা যার তাহাকে স্থপ, বিভক্তি বলে। ই পূর্বেই বলা হুইয়াছে। 

সুপ বিভক্তির ব্যবহার জিবিধ - কারক অর্থে, বিশেষ অর্থে ও বিশেধশযো্গে। 
। কারক অর্থে, বখা--চত্ং পন্য, ছত্তেল খাধতি ইত্যার্দি। 

বিশেষ অর্থে, বখা--ধলায় বাতি, ছ্থণ নৃত্যতি ইত্যাদি । 
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বিশেষশদযোগে যথা, শিবায় মম, মং বিন! ইত্যাদি । বিশেষ শব্দষোগ 
যে বিভক্তি হুয় উহাকে উপপদ বিভক্তি নলে। 

একই স্থানে কারক বিভক্তি ও উপপদ বিভক্তি হইবার সপ্ভাবনা থাকিলে 

কারক বিভক্কি হইবে, উপপদ বিভক্ি হইবে না । কারণ উপপ' বিভক্তি অপেক্ষা 

কারক বিভক্তি প্রবল। উপপদবিতক্তেঃ কারকবিভুক্তিঃ বলীয়সী। 
নারায়ণ নমস্করোতি এই বাক্যে নাধায়ণ শব্দেব উ্তব নমস্ শব্ধ যোগে চতুর্থী এবং 

কধাতুর কর্ম বলিয়! কর্মকাবকে, দ্বিতীয়। বি৬ক্ষির যুগপৎ প্রাপ্ধি সম্ভাবনায় কর্ম- 

কারকে দ্বিতীয়! বিভক্তি হইথাঞে, কিন্তু নমস্ শব যোগে চতুর্থী (উপপদ বিভক্তি ) 

হয় নাই। 

বৃসিংহায় নমন্থু্নঃ এই পাকে নৃসিধহম অনকুলয়িতুম, এইবপ অর্থ কবিএ। 

ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ এই স্ত্র অন্তসারে চতুর্থী বলিতে হুইন্তে 

নমস্ শব্দযোগে চতুর্থী নহে । 

অপাধান, সম্প্রদান, কবণ, অধিকরণ, কর্ম ও কর্তৃকাবকেব মধ্যে চি 
অপাদান, সম্প্রণাশাদি একাধিক কারক হইবাব সম্ভাবনা খাকিলে ফৌিতি...খর 

উল্লেখ এখানে পরে কা হইয়াছে, সেইটিই হইবে, পূর্বেবটি হইবে না । যথা-_ 

গঙ্গাং গত্ব। ম্াতি- গঙ্গা স্নানের অধিকণ এবং গমনের কম, এইরূপ অধিকবণ 

ও কম, এই তুইএর সম্ভাবনায়, কম” পবে উল্লিখিত, হ্ৃতবাং গঙ্গাং কম কাব ও 

দ্বিতীয়। হইল, অধিকরণ হইল না। 

বিপ্রান আহ্গ দধাতি ( সম্প্রধান ও কম সন্ভাবনায় কম) গং প্রবিশ্ব 
নির্গচ্ছতি ( কম+ ও অপাদান সম্ভাবনার কম )। অস্তি ঘটঃ পশ্য (কর্ম ও কত 

সম্ভাবনায় কত1)। 

অপাদানসন্প্রদানকরণাধারকম প্াম্। 
কন্তুল্ঢান্যোহস্কসঙ্দেছে পরমেকং গ্রবত'তে ॥ 

ক্লাচ ব! তুম, প্রত্যয়ান্ত ধাতু ও তিও প্রত্যয়ান্ত ধাতুর সহিত সম্বন্ধ বশত: ডিন 
কারুক, স্ুইবার সম্ভাবনা! থাকিলে তিউন্ত পদের সহিত সম্বন্ধ অঙ্সাবে কারক 

বিভক্তিব প্রয়োগ অনেকন্থানে দেখা বাঁ । যথা, ওদনঃ পক ভূজ্যতে। বিড়াল; 
আনীয় স্থাপিতঃ | ব্রাক্মণার অর্চ্িত্বা! দদাতি । 
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কর্তৃকারক ও প্রথমা বিভক্তি 
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লিঙ্গার্থেহব্যয়যোগে চ সন্বোধনে তখৈব চ। 

কর্তবিৎ্কর্মণি চাপি সদে!ক্তে প্রথম! ভবেৎ ॥ 

১। স্বততক্ঃ কত?__যে নিজে ক্রিষা সম্পাদন করে অর্থাৎ কার্য 

সম্পাদনের জন্য কাহাবও অপেক্ষা কবে না সে কর্তা । পাণিনিস্ুত্র অনুসারে 
অন্ক্ত কর্তায় তৃতীয! বিভক্তি, যখ।-_বালকেন চন্দ্র; দৃশ্থতে। শিশুন৷ 
হস্তে । কর্মবাচ্যে ও ভাবব।চ্যে অন্ুক্ত কর্তায় যে তৃতীয়া! বিভক্তি হয় উহাই 
কু করণয়ো তীয়! এর উদাডুবণ। বালকঃ চন্দ্র, পশ্ততি, শিশু; হুসতি, 
বৃক্ষাৎ কলং পততি, ইত্যাদি স্থলে বালকঃ, শিশু, ফলম্ প্রভৃতিতে থে প্রথমা 

রর উহা! উক্ত কর্তাষ প্রথমা । ,কাবণ এসব স্থানে ক্রিয়াব দ্বার কর্তার 
বচ্ রুষ উক্ত হইযাছে। ইহাকে সধাবণতঃ কর্ত।য় প্রথম! বলে। 

পাঁণ তে উহ! শ্রাতিপদিকার্থমান্রে প্রথমা। কেহ কেহ ইহাকে 

অভিধেয়মাত্রে বা নামমাত্তে গ্রথমাও বলেন। কর্তৃব/চ্যে-__বামঃ গ্রামৎ গচ্ছতি 

ইত্যার্দি স্থানে কর্তায় গ্রথম না বলিয়! প্রাতিপদিকার্থে প্রথম! বলাই সঙ্গত। 
পাণিনি কর্তায় প্রথমার বিধান করেন নাই। 

২। তথ্গ্রয়োজকে। হেতুষ্ড--ণিজস্ত ধাতুর প্রয়োগম্থলে যে অন্তকে 

কোন কার্ধে প্রবর্তিত করে তাহাকে প্রযোজক কর্তা বা হেতু কর্তা বলে। 
যাহাকে প্রবতিত করে তাহাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। 

প্রযোজক কর্তায় তৃতীয়! হয়, বথা-_প্রভূঃ পাচকেন অলং পাচক্তি। 
(বিশেষ সুত্র অনুসারে প্রযোজ্য কর্তার দ্বিতীয়া হয়--মাতা পুজং গময়তি। 
মাত। গিশুং শায়য়তি ইত্যাদি )। প্রয়োজক কর্তায় পূর্বো্ধ নিয়ম খহুসারে 
প্রাতিপদদিকার্থমাত্ে প্রথমা 

“করোতি ইতি কারকম্ অর্থাৎ যে কয়ে লে কারক । এই দিয় অনসারে 
ফর্তাই মাত বার হয ' কর্ণ, ধরণ জি কীয়ক বিরাপে ধর 1, ইহার 
উত্তরে হল! যার-*যে কোন্গ কাধই দাদাতীযয়ে দিপর হয় বখ। ভাত বায 

১৪ (ক) 
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করা_ উহাতে কাঠ না' নিলে রান্গ! হয় না, পা্রটি জল ধারণ না কবিলেও 
ভাত রান্না হয় না। ক্ৃতবাং জলন ক্রিগায় বা জলধারণ ক্রিয়ায় কাঠ ও স্থালীর ' 

(পাত্রের )ও কিছু অংশে কর্তৃত্ব আছে। তাহা হইলে উহাতেও উক্তকর্তায় 

পূর্বোক্ত নিয়মে প্রথম! হওষা উচিত--কাষ্ঠেন স্থাল্যাম্ ওদনং পচতি এরূপ কেন 
হইবে? এখানে বল! হয়-নিপ্পত্তিমাত্রে কর্তৃত্বং সর্বত্রৈবান্তি কারকে। ব্যাপার- 

ভেদাপেক্ষায়াং কবণত্বাদিসম্তবঃ | অর্থাৎ বক্তা যাহার কর্তৃত্ব করণত্ব বুঝাইতে 
চাহেন তদহ্ুসারে বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়। অতএব কাষ্ঠং পচতি, স্থালী 
পচতি, অনিশ্ছিনত্তি ইত্যাদি প্রয়োগও হয় )। 

৩। কর্তরি প্রথমা-_কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা-_বালকঃ চক্দ্ং পশ্টতি, 
শিশুঃ হমতি। ইহা প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার উদাহরণ। 

৪। উ্রক্ষে কর্মণি গ্রথমা-কর্মবাচ্যে কর্মকাবকে প্রথমা । ' যখ|_- 
বালকেন চজ্জঃ দৃশ্ততে। পাণিনিমতে ইহাও প্রাতিপদিকার্থে প্রথমার 

উদাহরণ । 
৫। প্রাতিপদিকার্থলিলপরিমাণবচনমাত্রে গুথমা_ কে “*াতি- 

পদিকের অর্থ বুঝাইলে, প্রাতিপদিকেব অর্থেব সহিত লিঙ্গমাত্র বুঝাইলে, 
প্রাতিগদিকেব অর্থের সহিত পবিমাণ (ওজন ) মাত্র বুঝাইলে এবং প্রাতি- 
পিকের অর্থের সহিত সংখ্যা! বুঝইলে প্রথমা বিভক্তি হয়, যথা কেৰল প্রাতি- 
পিকের অর্থে_ কষ, শ্রী: জঞানম্ ইত্যাদি । এইসব স্থানে প্রাতিপ্দিকের অর্থ 

ছাড়া কর্তৃত্ব, করণত্ব প্রভৃতি বুঝাষ নাই। 

লিঙ্গাধিক্যে--তটঃ তটী, তটম্ ইত্যাদি । 

পরিমাপাধিক্যে- ভ্রোণঃ ব্রীহিঃ! (দ্রোণ পরিমাণ ব্রীহি_ ভ্রোণ-সের, 
কেজি প্রভৃতির মত ওজন বিশেষ, ব্রীহি--অর্থ শরৎকালের ধান )-এক 

প্রেণি ধাপ। 

লংখ্যাধিক্যে--একঃ তৌ, বহুবঃ | 
৬। অব্যয়বেগে চ--ইতি গ্রভৃতি অব্যয়যোগে গ্রথমা বিভক্তি হয়, ধথা 

ত্বাং লারদ ইতি জানামি, দশ্রথ: শান্ত! ইতি কন্থাং জনমামাল। এখানেও 
পণিনিসম্ঞদায়ের মতে প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা । ইতি এই,নসব্যয়ঘা। উত্ত 
হা্যাছে”-কচিৎ নিধন জন্িনালঙ্...কোনও কোনও স্থানে ইতি গ্রষ্থৃতি 
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নিপাত দ্বায়া কারক অর্ভিহিত হয়, এবং অভিহিত হুইলেই গ্রাতিপদ্িকার্থে 
প্রথমা হইবে। 

মনে বাখিবে নাম এই অব্যয়যোগে প্রথম! হয় না। কেহ কেহ ভূল করিয়া, 

পশরথো৷ নাম রাজা! আসীৎ, এস্থানে নাম যোগে প্রথমা বলেন । লক্ষ্য কর-_ 

দশরথ; শীস্তাং নার্ম কন্তাং জনয়ামাস, কিন্ত দশরথ শাস্ত। ইতি কন্তাং 
জনয়ামাস। 

৭। জন্বোধনে চ--সন্বোধনে প্রথম! বিভক্তি হয়, যথা, ছে রাম! চন্দ্রং 

পশ্ত। হে ঈশ্বর! মাং রক্ষ। কে।নও কোনও স্থানে সম্বোধনের প্রথম! 
বিভক্তিতে রূপের কিছু ভেদ আছে, প্রথম!-_রামঃ রামে। রামাঠ কিন্তু সম্বোধনে 
রাম রাম রামাঃ। 

অনুনীলনী 

১ হি ত অন্বাদ কর :-_ 
উজ্জয়িনীতে শুত্রক নামে এক রাজ! ছিলেন। গুণিগণের নিকট গুণই 

পুজার বিষয়, লিঙ্গ বা বয়স নহে। দিন, রাত্রি উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম-মনুত্তের 

আচরণ জানে। শক্তিশালী হইয়াও যে উদ্ঘমহীন সে কাহার না৷ পরিভবের 
আম্পদ। হে গোবিন্দ! তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার দ্বিতীয় হদয়। 
ফশরথের তিন পত্রী ও চারি পুত্র ছিল। ধর্ম, কাম, দর্প, হর্য সমন্তই অর্থ হইতে 

হয়। হে আচার্য | আমাকে বেদ শিক্ষা দিন.। যাহার শৌধর্ঘ পমত্য ভূবন এবং 
আমর! কৃতী । খল নামে বালকাঁটকে ডাক | দিশ্রা, তক্জা, ক্রোধ, ভর, আঁলশ্ত 
দীর্ঘস্ত্রতা এই ছয়টি দোষ মাচ্ষের ত্যাগ করা উচিত । ছে ঈশ্বর] তুমি 
"আমাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। 

২। শুদ্ধ করিয়। লেখ $-্- 

ময় বালকঃ দৃষ্জে। ওহং স্থাং খোবিদ্মমিভি, জানামি। শুগাঃ গুণিযু 
পু্জাস্থানং রতি । যাং বর্ববীজ্রককতিমিকস. ব্রি । সীতা রাসন্ত ধূ্নদারাঃ 
ভবন্ি। হগর্ধ: নাম তিমভিশখরাদ্ গান দাছে বিগ! উড়স্। ছাত্র: 
বিজঞাবযগমাকে। যা টিনী চদার, 
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দ্বিতীয় কর্মণি প্রোক্তা। ক্রিয়ায়াশ্চ বিশেষণে । 
ব্যাপ্তাবভিপরিসর্বেষ্তসস্তৈরভয়েন চ ॥ | 

অন্বস্তরেণ যাবতিনিকষাধিগবিনাদিভিঃ। 

ধতে প্রত্যুহযোগেন সময়াযোগতন্তথ। ॥ 

১। কতুন্ীন্সিততমং কর্মকর্তা তাহার ক্রিয়ায় ঘারা যাহাকে . 
সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে বা! প্রধানভাবে ল/ভ করিতে ইচ্ছা করে তাহ। কর্ম- 

কারক'। যথা* বালকঃ চন্দ্র পশ্ততি। এখানে দর্শন ক্রিয়ার প্রধান উদ্দে্ চন্ 
তাই উহ কর্ম। কিন্তু বালকঃ পয়স। ওদনং ভূঙক্তে, এই বাকে) যদিও পয়ঃ 

এবং ওদন ছুইটিরই ভোজন বুঝায়, তথাপি তাহার প্রধান ভোজ্য2ওদন। তাই 
উহা কর্ম। আর ওদনের সংস্কারক (মাখিয়া থাইবার ) জুর্টর উহা কর্ম 
হইল না। | 

২। কর্মণি দ্বিতীয়া_কতৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। 
যথা__বালকঃ চন্জ্রং পশ্ততি। কিন্তু কর্মবাচ্যে কর্ম উক্ত হয়, তখন উক্ত কর্মে 
প্রথমা । উহাই পার্িনিসন্প্রদায়ের প্রাতিপদিকার্থে প্রথমা । কর্ম অনুত্ত 

হইলে ঘ্িতীয়া, উক্ত হইলে প্রথম! । ূ 

৩। অধিনীঙ্ছাসাং কর্ম-_অধিপূর্বক শী, স্থা ও আস্ ধাতুর অধিকরণ 
কর্ম হয়। যথা, শিশু; জব্যাম্ অধিশেতে। হরিঃ দ্বারকাম্ অধিতিষ্ঠতি। 

বৃপঃ সিংহাসনম্ অধ্যান্তে। অধি উপসর্গ পূর্বে থাকায় অকর্মক নী, স্থা! ও আস্ 
ধাতু সকর্মক হইয়াছে । 

৪। উপাধ্যাউ্বসঃ উপ, অনু, অধি ও আপূর্বক বন, ধাতুর 
অধিকরণ কর্ম হয়। হরিঃ বৈকুষ্ঠাম্ উপবসতি, অঙ্গবলতি, অধিবসতি, 
আবদতি বাঁ-হরি বৈকুঠে বাস করে। বল.ধাতু (বাস কথ?) 'অকর্মক 
হইলেও উপ, অন্থ, অধি ও আ৷ উপসর্গ পুর্বে থাকায় সবক হইয়াছে। 

উপপুধক বস্ধাতুর উপধাল ( অভোজন) অর্থ হইলে উহ! আর্মক' "য় 
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যথা, স বনে উপবসতি-_-সেঁ বনে না খাইয়া আছে | কিন্তু স বনম্ উপব্সতি-- 

সেবনে.বাষ করে। ুত-_আভুত্তযর্থম্ত ন-_-অভোজন বুঝাইলে উপ-বস, 
ধাতুর অধিকররণ কর্ম হয় না। 

৫। অভ্িনিবিশম্-_অভি-নি পূর্বক বিশধাতুর অধিকরণ কর্ম হয়। 
মুনিঃ অন্থা্গম্ অভিনিৰিশতে-_মুনি সংপথে আগ্রহী । কোনও কোনও স্থানে 
অধিকরণও হয, ষথা৮_-পপে অভিনিবেশ: ॥ 

৬। দিবঃ কর্ম চ- দিবধাতুর করণ বিকল্পে কর্ম হয়, যখা-_-স: অক্ষান্ 
দীব্যতি_ সে পাশা খেলে। এখানে করণের কর্মসংজ্ঞা । 

৭। ভ্রুধ-প্রোহোরুপস্ষ্টয়োঃ কর্ম-উপসর্গ যুক্ত হইলে কুধ, ও ক্র, 
ধাতুর সম্প্রদান অর্থাৎ যাহার প্রতি ক্রোধ ব! প্রোহ (ম্বণা) আছে সে কর্ম হয়। 
যথা, গুছ; ভূত্যম্ অভিকুধ্যতি, অঁভিক্রহাতি বা প্রতৃ-ভৃত্যের উপর কুদ্ধ। 
উপসর্গযুক্ত ন! হইলে সম্প্রদান হয়--প্রতুঃ ভৃত্যায় কুধ্যতি, ভ্রহৃতি বা। 

৮। বিশেষণানাং কর্ম “একত্বং নপুংসকত্বঞ্চ--ক্রিয়ার 
বিশেষ বিভক্তি, একবচন ও র্লীরলিঙ্গ হয়। যথা--বালকঃ ভ্রন্তং 
ধাবতি--বালকটি তাড়াত।ড়ি দৌড়ায়। সমম্থতু হসতি--সে ঈষৎ হালে । 

৯»। কালাধবনোরত্যস্তসংযোগে--অত্যস্ত সংযোগ অর্থাৎ ব্যাপ্তি 
বুঝাইলে কালবাচক ও অধব অর্থাৎ পথবাচক শবের উত্তর দ্বিতীয়! 'বিতক্তি 
হয়। যথা_দঃ মালং ব্যাকরণং পঠতি-সে এক মাস ব্যাপিয়া ব্যাকরণ 
পড়িতেছে। ক্রোণং গিরিঃ তিষ্ঠতি-_-একক্রোশ ব্যাপিয়া পর্বত অবস্থিত । 

১*। উত্ত সবতসোঃ কার্ধ। ধিগপর্যাদিযু জিযু। 
দিতীয়াজোক়িতাত্তেযু ততোইজাপি দৃষ্ঠতে । 

তস্ গ্রত্যন্নাস্ত উদ্ভ এবং সব শবের যোগে অর্থাৎ উউয়তঃ ও সর্বতঃ শবের 
যোগে, ধিক শব যোগে, উপসুপরি, অধ্যধি ও অধ্েহধঃ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া 
বিভক্তি হয়, যথা উভয়তঃ--নদীঙ্গ উভয়তঃ পেনাঁ-নদীর ছুইদিকে সৈম্ত। 

সর্বত:- ন্ানং সর্বত; বৃক্ষা$-_বাগাঁনের সব দিকে গাছগ্জলি। ধিক্--ুর্ং 
ধিকৃ--মুর্থকে ধিচ্ধ। উপযুপরি--উপবুপিরি ফ্লৌকং হনিঃ--জগতের উপরে 

'হব্ি। আধ্য্গি--অধ্যধি জোকং হ্রিংস্ন্জগাতয়ন্জর্যহ হি | অধোইব। লোক, 

রুঝি--জগতের নীচেও হি 
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ইছা ছাড়া যাবৎ, খতে ওভূতি শব্দের যোগেও দ্বিতীয়! বিতক্তি হয়, যথা. 
যাবৎ-স্ৃতুং যাবৎ দুঃখম্ অন্ভবতি | ধনং বিন! হুখং নান্তি--ধন ব্যতিরেকে 

সুখ নাই। 
১১। অনিতঃপরিতঃ-সময়া-নিকধা-হা গ্রতিষে।গেইপি- অভিত:, 

পরিতঃ, সময়া, নিকষা। হ! ও প্রতি শবের যোগেও দ্বিতীখা! হয়, যথা--অভিতঃ 
( সম্মুখে ) হুর্যম অভিতঃ ন্র্যের সম্মুথে। পরিতঃ ( চতুিকে )-_পৃথিবীং 
পরিতঃ সমূদ্ঃ_ পৃথিবীর চতুদিকে সমুদ্দ। সময় (নিকটে )- গ্রামং সময়া 
নদী- গ্রামের নিকটে নদী । নিকষা (নিকটে )-_ গ্রাম নিকষ! নদী-_ গ্রামের 

নিকটে নদী । হা (ধিক্)_ হা পাপিনম্-- পাপীকে ধিক। প্রতি (প্রতি) 
- দীনং প্রতি দয়া -কার্যা। 

১২। অন্তরাতস্তরেপযুক্ডে-_ 0] 

» অন্তরা ও অন্তরেণ শবের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়'। অন্তরা (মধ্যে) 

_ত্বাম্ মাম্ চ অন্তর! হরি_তোমার ও আমার মধ্যে হরি অন্তরে 
(বিনা)- শ্রমম্ অস্তরেণ হখং নান্তি__শ্রম ব্যতীত সুখ হয় না (18, 

১৩। কর্মপ্রবচনীয়যুক্ষে ছিতীয়া__ 
অন, অতি, উপ, অভি প্রভৃতি অব্যয়, ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে উপসর্গ 

হয়, কিন্তু উহার ক্রিয়ার সহিত যুক্ত না হইয়! বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইলে উহ্থী- 
দিগরে কর্মপ্রবচনীয় বলে। উহার যোগে দ্বিতীয়! বিভক্তি হয়। অঙ্গ 
(পশ্চাৎ )--পামল্ অন লক্মণে! জাতঃ--রামের পরে লক্টঈগ জঙ্গিয়াছে। অতি 

( অতিরিক-_-52510:)--দেবান্ অতি কৃষাঃ-দেধতাধের উপরে কফ। 
উপ (নীচে-_£0010:)--উপ হুরিং দেবাঃ-দেবতাগণ হরির নীচে। 
অভি ( অভিমুখে )--বৃক্ষজ, অভি খভোতঃ- বৃক্ষের দিকে জোনাকি । 

১৪। ছক খিতঞ্চ-_চুহ. যাচ, ও নী গ্রভৃতি ধাতুর প্রয়োগে ছইটি কর্ম 
হয়। একটি প্রধান কর্ম, অপরটি গৌণ কর্ণ বাঁ অপ্রধান কর্ম । উহাদের 
মধ্যে যে কর্মে বক্তার বিবক্ষা না থাকিলে, অপাদানাদি হয়, উহ! আগ্রধান 
বা-গ্গৌগ কর্ম, অপরটি জুধ্য বা প্রধান কর্ম। .বখা-_বালিকা বৃক্ষং পুষ্পং 
চিনোতি-বালিফা বৃক্ষ হইতে পুষ্প, চয়ন করে। এখানে বক্তগু বৃষ্ষাৎ পু্াস্ 
এইকপও বগিতে পারেন। হ্তরাং 'বৃক্ষম গৌগ কর্ম. . কিন্ত পুষ্পম 
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ইহাতে অন্ত কোন কারক (কর্ম ছাড়া) হইতে পারে না। স্থৃতাং ইহা 
মুখ্য কর্ম। দ্বিকর্মক ধাতু প্রসঙ্গে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। 

১৫। “বিনাশব্মযোগে দ্বিতীয়া হয়--ধনং বিনা, শ্রম বিনা, কত. 

পঞ্চমীবিক্তি প্রকরণে গৃথন্ী, বিলানানাভিস্থতীয়ান্ততরদ্তাম,। 

অনুশীলনী 
১। কাবণ নির্দেশ পূর্বক বিভক্তি নির্ণয় কর :-- 
ধিগর্থং ছুখভাজনম্। মাং শ্রতি সয়ে! ভব। জপম্ অণু প্রাবর্ষৎ। 

ঈশ্ববঃ বিশ্বম স্জতি। হরি; টৈলাসম্ অধিতিষ্ঠতি। পর্বতং গ্রোমঞ্চ 
অন্তবা। নদী । গ্রামম. অন্তরেণ বিদ্যা ন ভবতি। অশ্বঃ গ্রেতম্ ধাবতি । যাবৎ 

ভুটবলম্ তাবৎ কর্ম তিষ্ঠতি। হরঃ হিজালয়ম, 'অধিশেতে। জাসং শীস্বং 
পঠতি। গ্রাম, উভয়তঃ নদী । গুমম, খতে কাধং ন সিধ্যতি। 

সংস্কৃতে অন্থবাদ কর £-- ৪ 

পিত। ভাহার উপর ক্ুদ্ধ (অভি+ক্ুধ,)। মুনি রাজার নিকট 

কুশল জিজ্ঞ/সা করিলেন। অত্যন্ত উদার ধনী লোকটির নিকট ভিক্ষুক পঞ্চাশ 
টাক প্রার্থনা করিল। তাহার গ্রস্থানের পর তাহাকে যাহা ধলিয়াছিলাষ 
সে তাহা ম্রণ করিতে পারিল না । অন্করগণ দেবগণ অপেক্ষা নিক্ক্ ( অঙ্গ )। 
পর্বত শিখর হইতে অবতীর্ণ নদী আমাদের গ্রামের নিকটে। গ্রামের 
চতুর্দিকের বনে হিংন্্র জন্ত বাঘ করে। বালকটি একমাস ধবিয়া গড়ে। 
শরশব্যায় শুয়ে ( অধি-শী ) ভীন্ম যুধিষ্িরকে উপধেশ দিলেন। পুণ্তকখানি 
তোমার ও আমার মধ্যে অবন্থিত্ব। সিখ্যাবাদীকে ধিক। খায় মন্দ মন্দ 

বহিতেছে। 

৩। শুদ্ধ কলিম জেখ £ 

নিংহঃ বন অধিভিষ্ঠতি। নব মম চ আগ্থর। তিষ্ঠতি ছপ্রিঃ। খিক 
তব নিদ্তায়ামূ। শাইস্ত অধীয়াদ, জপি (লোকদিলিতং চরপি। 'দিষি 
অধিভিঠভ্তো বেক; ইল পিকষা,গতাত € নচ্চা উভরতো| বুক্ষাং লযদ্েন 
বর্ধিতাঃ । সমুহ ঘাগৎ, ভিঠরি পর্বঃ). লে তার্ধাং নবিশবদিতি শুং চল 

স্থিহচি। , রাত ভৃত্য অকিজহম্রি গুহা চ ভুনযতি £ বিকল পখি বরে: 
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ধীরে গন্তব্যমূ। মৃদুং হসতি শিশু; । দরিজ্রাণাং প্রতি পদয়ঃ নৃপঃ। রামাৎ 
অন্তরেণ অযোধ্যা শৃন্তা । 

২ ৪ বাক্যে প্রয়োগ কর £-- 
খতে, যাবৎ, অস্তরেণ, নিকষা, প্রতি, হা, ধিকৃ, অভিতঃ, উভয়তঃ, 

উপযুপরি, ত্বিকর্মক নী ও পচ, ধাতু । | ্ 

করণ কারক ও তৃতীয়া বিভক্তি 
(10500100610091 0986 2100 11)110 0256-61)0178 ) 

রূরণে চ তথান্ুক্তে কর্তরি তৃতীয়া ভবেৎ। 

সহার্থে চ হীনার্থে চ নিষেধার্থে চ সর্বদা ॥ 
হেত্বর্থে চ বিনাযোগে তথা চিবাপবর্গকে । 

যেনাঙ্গেন বিকার; স্তাৎ তৃতীয়াং বিদ্ধি তত্র চ। 
১। সাধকতমং করণম্-_ক্রিয়। সম্পাদনের সর্বশ্রেষ্ঠ উগায় বা লহায় 

করণ কারক। যথা লেজ্রাভ্যাং পশ্ততি-_চস্ছ দুইটি হারা দেখে। কুঠারেণ 
বৃক্ষং ছিনতি-_কুঠার ঘার! বৃক্ষ ছেদন করে। 

২। কর্তৃকরণয়োত্বতীয়া_-কর্মবাচ্যে, ভাববাচ্যে ও এ্রযোজ্য কর্তায় 
এবং করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়--কর্মবাচ্যে কর্তায়- মস চন্দ্রো 
ৃশ্তুতে ৷ ভাববাচ্যে - কর্তায়-তেন হদিতম্। প্রযোজ্য কর্তায়- গ্রতৃঃ 
পাচকেন অন্ং প/চয়তি। করণে--নলেজ্ঞান্যাং পশ্ঠতি। 

৩। উন-বারণ-গুয়োজনার্থিশ্চ-_উন (নান), বারণ (নিষেধ) ও 
গ্রয়োজনার্থক শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-_একেন উনঃ--একটির 

দ্বারা কম। ধনেন হীন: ধনে হীন। বিবাদেন অলম্-_বিবাদের প্রয়োজন 
নাই। কলছেন কিম্_-ঝগড়া করিবার গ্রয়োজন নাই। কোহর্থ, পুত্রেণ 
জাতেন-_পুঝ্র জন্মাইবার প্রয়োজন কি? ধলেন গ্রয়োজনম্--ধনের দরকার । 

পাণিনি সম্প্রদায়ের মতে এরপ শুত্র নাই। তাহাদের মতে এই যুব স্থানে 
করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি। যথা--বিধাদেন অলম্, ইহার অর্থ দিবাঁদৈন 
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াধ্যং নাস্তি। উহ সাধন ক্রিয়ার করণ বিবাদ । এইয়প কজছেন কিম্__. 
কলছেন সাধ্য নান্তি। উহ্ ক্রিয়াও কারক অম্পাদন করে-পাম্যমানাপি 
(উদ্ধ) ক্রিয়! কারকবিভক্কো প্রযোজিক!। 

৪। প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যালম._ প্রকৃতি, জাতি, গোত্র, নাম, 
আকৃতি করণ হয় এবং উহাতে তৃতীয়! বিভক্তি হয়। প্রকৃত্যা মধুরং গবাং 
পয়ঃ-_গরুর দুধ ক্ষভাবতঃ মধুর | এখানেও প্ররুত্য৷ সাধ্যং মধূবত্বম, এইরূপ 
অর্থে, প্রক্কতি সাধনক্রিয়ার করণ। জাত্যা। ব্রাহ্মণঃ_জাতিতে ব্রান্মণ-_জাত্যা 
ব্রাঙ্মণত্বং সাধ্যম। গৌজ্েণ সাগ্ডল্যঃ গোত্রে সাগ্ডিল্য--গোজ্রেণ 

সাগিল্যত্বং সাধ্যমূ। লাল্স। দেবদত্ত :--নামে দেবদত। আকৃত্যা চারুঃ__ 

আকৃতিতে মনোহর --আকৃত্য। চারুত্বং সাধ্যম্। 

গ&। সহ্যুক্তেছপ্রধানে : সহ, সাকম্; সার্ধম, সমম্, প্রভৃতি সহার্থক 
শব্দের যোগে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে যে অগ্রধান তাহার উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি 

হয়। রঃ পিত্র। সহ গচ্ছতি পুক্রঃ_-পিতার সহিত পুত্র যায়। কেনাপি 
সার্ধৎ, ং বা বিবাদঃ ন কার্ধঃ-_কাহারও সহিত বিবার্দ কর! *উচিত 
নহে। ন স্থাতব্যং ন গন্তব্য, দুর্জনেদ সমং কচিং--হুর্জনের সহিত থাকা ৰা 

চল! উচিত নহে। 

সহ শব্দের অর্থ বুঝ! গেলে, সহ শব্ষ না থাকিলেও তৃতীয়! হয়। পিস্রা 
গচ্ছতি পুত্রঃ__পিতার সহিত পুত্র যায়। 
প্রধান বা অপ্রধানের বিচার এখানে বিষ্তা বয়স প্রভৃতির হায়] হইবে না, 

কিন্তু ক্রিয়ার সহিত যাহার সাক্ষাৎ বয় উহা! প্রধান। পিত্রা সহ গচ্ছতি 
পু্ঃ- -এস্থলে গচ্ছতি এর সহিত সাক্ষাৎ অধ্থয় পুজঃ এর, পিতার নহে। সততরাং 
পিতা বয়স গ্রতৃতিতে প্রধান হইলেও ক্রিয়ার সহিত অধ্য়ে অপ্রধান। স্ৃতরাং' 
অগ্রধানে ( পিতৃ পদে ) তৃতীয়া হইয়াছে । 

৬। অপবর্গে তৃতীয়া _অপবর্ অর্থ--ফলপ্রান্তি ও ক্রিয়াত্যাগ । ফল, 
প্রানি এবং ক্ষিা লযাণ্তি বুবাইলে অধ্ববাচক ও কালবাচক শবের উতর 
তৃতীয়া বিভক্তি হযছ। যথা -ছালেন বাকরণম্ অবীতম,--একমালৈ'ব্যাকবণ 
শিথিয়াছে! এবং পড়া শেখ হইগাছে। "ওশেন উন ্ বী. হককে 
অর্থাৎ ছুই মাইল.) বাই বিড ইহা পড় গেট হে) হনে রা দিবে 
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একমাস পড়িয়াছে কিন্ত শিখা হয় নাই বাঁ পড়া বন্ধ করে নাই এরূপ অর্থে-- 
জাঙ্ধং ব্যাকরণম, অধীতম, এবং একমাসে শিথিম্াছে এবং পড়া সমাপ্ত হইয়াছে 
এরূপ অর্থে-মাপেন ব্যাকরণম, অধীতম, হুইবে। 

৭। হেতৌ-_হেতু অর্থে তৃতীয়! বিভক্তি হয়। যথা, ভয়েন কম্পতে-_ 
ভয়হেতু কাপে। হৃর্ষেণ নৃত্যতি-_হর্যহেতু নাচে । শোকে রোর্দিতি- দুঃখে 
কাদে। 

_ হেতু ও করণের পার্থক্য লক্ষ্য করিবে--হেতুর অধীন কর্তা এবং কর্তার 
অধীন করণ। যথা, ভয়েন কম্পতে বালকঃ-ভয় (হেতু) বালকটিকে 
কাপাচ্ছে। কাঁষ্ঠছেদকঃ কুষ্ঠারেণ বৃক্ষং ছিনতি এখানে কুঠার লোকটিকে 
ছেদন করায় না কিন্তু কর্তার ইচ্ছাহগসারে, তাহার অধীনস্থ হইয়া বৃক্ষচ্ছেদন 
করে )। ০ 

৮। যেনাজবিকার :- যে অঙ্গের বিরুতি ঘটায় অঙ্গীর বিকার লক্ষিত 
হয়, সেই অঙ্গের বোধক শবের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা ৮টি 

চোখে কানা । চক্ষুরূপ অঙ্গের বিকারের জন্য মানুষটি কাণ। বর্তি”,*র.।র 

বিকার লক্ষিত হওয়ায়, বিকৃত অঙ্গের বোধক চক্ষু শব্দে তৃতীয়। হইল। পাদেল 

খঞ্জঃ--পায়ে খোড়া। 

অঙ্গের হানির ন্তায়, আধিক্যও বিকার, তাই ঘুখেন ত্রিলোচন:) বপ্ুষ! 
চতুতূ'জঃ ইত্যাদি স্থানেও এই সুত্র অন্থুসারে তৃতীয়া হইয়াছে।, 

৯। ইুতলক্ষণে :__ইৎসৃত শবের অর্থ--এই প্রকার প্রাপ্ত অর্থাৎ এই 
অবস্থাপ্রা্চ, লক্ষণ অর্থ-চিহু বা পরিচায়ক । কোনও চিন্ধ ব! লক্ষণ দ্বারা» 

বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত বস্ত পরিচিত হুইলে হিন্ৃ বা লক্ষণ বাচক শবের উত্তর 
তৃতীয়! বিভক্তি হয়। যখা--জটাভিঃ তাপসমহমপন্থাম্-_-জটা দ্বারা তাপমকে 
দেখিলাম । জট রূপ চিহ্ের দ্বারা তাপসত্বরূপ অবস্থাপ্রাতত লোকের পরিচয় 
হইল। এখানে পরিচায়ক বা চিহ্ন জটা। উহাতে ভৃতীয় হইয়ান্ে। একপ 

ছত্রেণ ছাতরম্: শিখয়। পরিব্রাজক | কাকৈঃ গৃহম। ইহাকে উপলক্ষণে 
তৃতীয়াও বলা হয়। 

১৭। বিনা শব্দের ধোগে সূভীয়া-_ধনেন বিনা; শ্রম্ণে বিমা, খঅ 
পঞ্চমীয় মধ্যে অইব্য-পৃখগ। বিলা নানা ছিন্ৃতীয়াত তযাাম, 1. 
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অনুশীলনী 
১। কারণ উল্লেখ সহকারে খ্কুল-্ঙ্গর পদের বিভক্তি নির্শয় কর £_- 
মুনিঃ শিষ্যেঃ লহ আগচ্ছৎ। ধর্মেণ হীনাঃ পণুভিঃ দমানাঃ । লান্ষা 

যজ্ঞত:, গোজ্রেণ শাতিল্যঃ অয়ম্ বালকঃ। কর্ণেণ বধিরঃ অয়ং নরঃ ন 

বিজ্ঞয়। হীন: 'রামেণ রাবণ; হতঃ | কপণশ্ত অর্থেন কিম? ভ্রিদ্ধিঃ মাটসৈং 
ব্যাকরণম্ অধীতম্। দুর নেন সমম্ নাবস্থাতব্যমূ। কিং কুলেন বিশালেদ 
গুণহীনস্ত যো নরঃ। উদ্ভমেন হি সিথ্যস্তি কার্ধাণি, ন মলোরতৈঃ । 
লোচনাভ্যাং বিহীনন্ত দগ্গণেন কিম? অলং তেন বিবাদেন। 

২। সংস্কতে অনুবাদ করঃ- হে ভ্রৌপদি, ; তোমার বিষাদের প্রয়োজন 
নাই। অচিরকাল মধ্যে দুঃশাঘনের উষ্ণ রুধিরের দারা তোমার কেশ বঞ্চিত 
গ্ষিবিব। যে ধেনু গ্রদব করে না বা দুপ্ধদান করে না, তাহার প্রয়োজন কি? 
যে পুত্র বিঘ্বান্ বা! ভক্তিমান্ নহে, তাহার প্রয়োজন কি ? মন্ুপ্রণীত শান্ত্রাহুসারে 

ক পালন করা! রাজার কর্তব্য। ব্রাক্ষণ মেষাটকে কাধের উপর লইয়া 
করিল। প্রজাগণ যাহাতে সুখে বাস করে, তাহা রাজা 

দেখিবেন। নিজের জীবনের মূল্যেও মাতৃভূমি রক্ষা করা উচিত। লোকটির 
ডানপা খোঁড়া। সে ভাড়াতাড়ি যাইতে পারে না! স্বাদশ বৎসর ধরিয়! 
ব্যাকরণ গড়া উচিত। আমি জটার বার! তাঁহাকে তপদ্থী বলিয়া! চিনিলাম। 

৩। শুদ্ধকরিয়া লেখ £- 
মুর্থন্য পুত্রশ্ত সহ তন্ত সন্ব্ধঃ নাস্তি। বালক; চক্র দৃশ্ততে ৷ জিদ মাপের 

ব্যাকক্ষণম্ পঠিতম্। কর্তব্যে কর্মণি বিলে 'অলম্। স নামে রাসঃ জাতে 
চ চগডালঃ আসীৎ্। লাবিত্রী সতাবতঃ সহ বনম্ অগচ্ছৎ। মম ধনন্ত 

প্রয়োজনম্ নাত্তি। অদ্ং নরঃ গর্ধাৎ বিহীনঃ । নির্ধনন্ত জীরনাৎ কিম? 
$ 

সন্ধান কারক & চতুর্থী বিভক্তি 
(১501৩ ৮০৯ মগ ৪৯-১৪৫/2৪ ) 
রমন নিভে কের চ। 
কারি খোর রখয়খাগকা। 
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নিবৃত্তার্থে সমর্থার্থে তৃমর্থে চ তথা ভবে | 
নমংঘ্বন্তিম্বাহাযোগাদ্ বষট্ স্বধাদিযোগতঃ ॥ 

১। বর্মণ! যমন্িট্রেতি স সম্প্রদানমং কর্তা দান ক্রিয়ার কর্মের দ্বারা 

যাহাকে সম্ববযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সম্রদান কারক বলে। 

২। জন্রদানে চতুর্থী-_সম্্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-_ 
ব্রাঙ্মণায় ধনং দ্দাতি। 

৩। ক্রিয়য়৷ যমকিপ্রতি সোহপি সম্প্রদানম্__কর্তা যাহার উদ্দেশ্যে 
কোন ক্রিয়৷ সম্পাদন করেন, তাহাও সম্প্রদান হয়। যথা--গুরবে নিবেদয়তি 

_ গুরুকে জানায়। মাতা পুঞ্জায় চন্ত্রং দর্শয়তি__মাতা পুত্রকে চাদ দেখায় । 

ইহাকে ক্রিয়াযোগে চতুর্থী ও বলে। 
৪। বুগচ্যর্থানা প্্রীয়মাগঃ__রুচি অর্থ বুঝায় এইরূপ ধাতুর প্রয়োগে | 

যাহার রুচি হয়, তাহার উত্তর চতুর্থী হয়। যৃখা__ইদং মহ্থাং ন রোচতে__ 
আমার ভাল লাগেনা । হুরয়ে রোচতে ভক্তিঃ__হরির ভক্তি ভাল লা 

৫। স্পৃছেরীঞ্লিত:_স্পৃহ, ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্ষিত অর্থাৎ স্পৃহার বিষয় 
সম্প্রদান কারক হয়। উহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-_পুষ্পায় স্পৃহয়তি-- 

/ ফুল ইচ্ছা করে (পাইতে চায়)। সাধারণ স্পৃহামাত্রে চতুর্থী। হার 
আধিক্য বুঝাইলে কর্ণে দ্বিতীয়া _পুষ্পম, স্পৃহয়তি। 

৬। ধারেরুত্তমর্ণ__ধ্ারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণ অর্থাৎ যাহার নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ করা যায়, তাহাতে চতুর্দী বিভক্তি হয়। যথা -ন শতং মন্তাং 
ধারম্নতি-_সে আমার নিকট হইতে একশত টাক। ধার নিয়াছে। 

৭। জ্ুধ-গ্রেহের্ধ্যাসুরলার্থানাং ঘং প্রতি কোপ: কোধার্থক, ভ্রোহার্থক 
( অপকারার্থক ) ঈর্ধ্যার্থক ও অসুয়ার্থক (পরের গুণে দোষ আবিষ্কার কর) 
ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ আছে, ষে সম্প্রদ্ান কারক হয় এবং 
তাহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়, যথা প্রভূ: ভূত্যায় কুধ্যতি, ক্রন্থতি, ঈর্যযতি, 
'অ্ুয়তি বা- প্রভুঃ ভূত্যের উপর ক্রোধাদি করে। কিন্তু কু, ও ক্রহ, ধাতুর 
পূর্বে উপদর্গ থাকিলে চতুর্থী না হইয়া দ্বিতীয়া হয়। যথা--প্রতূঃস্ৃত্যম, 
স্সভিনুধ্যতি, অভিন্রহ্যতি, বা । ঈর্ধ্যা প্রভৃতি কোপ সনুত ন। হইলে, চতুর 

*ক্ঠাার 
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হইবে না-_ভার্ধা, ঈর্্যতি। ঈর্ঘযা কোপ সম্ভৃত হইলে চতুর্থা ভার্যাফ়ে 

ঈী্্যতি। 
৮। তাদর্থেয চতুর্থী বাচ্যা--যাহার জন্ত কোন কিছু নির্ধারিত হয বা 

কোন ক্রিয়া! অহুঠিত হয়, তাহাতে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-রন্ছনার স্থালী_ 

রান্নার জন্ত পা্র। মুক্তয়ে হরিং তজুতি__মুকির জন্ত হবির উপাসনা করে? 

কুণুলায় * হিরণ্যম._কুণুলের জন্য স্বর্ণ । ঘুপায় দারু_ যুপের জন কাঠ। 

ভ্ঞানার অধ্যয়নমং_জ্ঞানের জন্য পড়া। ইহাকে নিমিতার্থে চতুর্ও বলে। 

৯। অগ্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষ। ভগ্রাণিু-দিবাদিগণীয় মন্ ধাতুর 

প্রয়োগে অনাদর, অবজঞ। প্রভৃতি অর্থে-বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি ও দ্বিতীয় বিভক্তি 

হয়। যথা__স ত্বাং তৃণ্ুক্র (তৃণং বা!) মন্ততে-সে,তোমাকে তৃণের স্কায় তুচ্ছ 

মনে করে। ইহাকে অনায়ে চতুর্থ বলে। 

কিন্ত শুগাল, কাঁক, শুক, নৌ ও অন্ন কর্ম হইনে চতুর্থী হয় না। যথা_নাহং 

৮৬৮০ 
| গত্যর্থকর্মনি চেষ্টায়মনধবনি-_ শারীরিক চেষ্টা বুঝাইিলে গ্নার্থক 

ধাতুর কর্মে বিকল্পে দ্বিতীয় ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যখা_গ্রামং গ্রা্থায় বা। 

গচ্ছতি__্রামে যায়। শারীরিক চেষ্টা না! বুঝাইলে দ্বিতীয়াই হইবে চতুর্ষী 

হইবে না, ষথা-_মনসা। অথুরাং গচ্ছতি। পথ কর্ম হইলে চতুর্থী হইবে না, 

বিতীয়। হইবে। যথা স পন্থানং গচ্ছতি। 

 অতএব- খ্রামাত্ গচ্ছতি (শারীরিক চেষ্টা আছে ) 

 খ্রামং গচ্ছতি (শানীত্িক চেষ্টা নাও থাকিতে পারে) 

১১। নমঃস্মবতিস্থাছাখ্বধালংকবভ যোগ্াক্--নমণ। স্বপ্তি গ্বাহাঃ 'খবধা, 

অলং, বট শঙ্বের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়, বখা-শিবায় নমঃ--শিবকে 

নমস্কার । প্রজা স্বস্তি অস্ত--গ্রজাঘের মঙ্গল হউক । ভগগয়ে খাহা--অপ্রির 

উদ্দেশে দাম । পিতৃভ্যঃ হ্বধা-_পিতৃগণের উদ্দেশ্তে ঘান। অবম্ শখেয় অর্থ 

সম শক) প্রত ইত্যাদি । আলং অঃ জযলায-স্দয়যোদ্ধা স্যোধায় সহিত 

লমর্থ। অনং কাজিনী-_ভোঙসে পর রর 

খগং ফোজনিন-াছনেরাযাধ দাই । 

ইজার বা .ইতাক ভাগে মান। ' 
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নমস্কৃত্য গুরুম.-_এ স্থলে উপপদ বিভক্তেঃ কারক বিভক্তির্বলীয়সী এই নিয়ম - 
'অহসারে “কধাতুর কর্মে দ্বিতীয়া হইবে। নমস্ শব্দের যোগে চতুর্থী হইবে না। 

নমর) নৃলিংহায়-_এ স্থানে ক্রিয়ার্থোপপদন্ত চ কর্মণিস্থানিনঃ এই সষত্র 
অনুসারে চতুর্থী । 

১২। ক্রিযার্থোপপদন্ত চ কর্মণি ক্ছানিনঃ-তুমুন্ প্রত্যন্ত করিয়া 
উহ্থ থাকিলে এ জ্রিপ্নার কর্মে চতুর্থী হয়। যথা -ফলায় যা'তি--(ফলম্ 
আহর্ত,ং ষাঁতি) ফল আহরণ করিতে যায়। নৃসিংহায় নমন্থূর্ন; নৃষিংহমন- 
কৃলায়িতৃম্ নম্থর্সঃ_নৃসিংহকে অন্ধকুল করিবার জন্ত নমস্কার । | 

১৩। তুমর্থাচ্চ স্ভাববচনাৎ-_তুমুন্ প্রত্যয়ান্ত পদের পরিবর্তে ভাববাচ্যে 
নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ করিলে উহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা--বাগায় 
যাতি (যষ্ট,ং যাতি )-_যাগের জন্ত যায়। পীাকায় যাতি (পক্তং যাতি ) 
পাকের জন্ত যায়। যষ্,ম্এর পরিবর্তে যাগ, পক্তম্*এর পরিবর্তে পাক। 
উহাতে চতুর্থা হইয়াছে। 

১৪। হিতযোগে চ-_হিত শব্দের প্রয়োগে যাহার হিত ও হুখিন্ধীর 
উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, ত্রাক্মগায় ০৮০৯ মঙ্গলজনক। ব্বাজ্ে 
সুখম্--বাজার সুখকর | 

১৫। উগুপাতেন জ্ঞাপিতে চ--শুভ বা অগুভ স্থচক আকাশ, পৃথিবী 

প্রভৃতি প্ররুতিব বিপর্যয় নূচনা করিলে উৎপাতের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। 
যথা, বাতায় কপিগ! বিছ্যুৎ--কগিল বর্ণের বিদ্যুৎ প্রবল বা (ঝড়) কুচনা- 
করে। দুক্তিক্ষায় সিতা বিছ্যুৎ---শাদা বিদ্যুৎ ছুঙ্িক্ষ সথচনা করে। পীতা 
বিদ্যুৎ বর্ষণায়--পীত বিদ্যুৎ বৃষ স্থচনা করে। 

১৬। প্রত্যাওভ্যাং শ্রবঃ পুর্বন্ত কত? প্রতিপূর্যক ও আগ পূর্যক শ্র 
ধাতুর গ্রয়োগস্থলে পূর্ব ক্রিয়ার কর্তা অর্থাৎ যে. "দাও, দাও” বলিয়া গ্রবন্তিত 
করার কর্তা, সে স্প্রদান, যথা; নৃপঃ বিপ্রায় গাং প্রতিশৃপোতি বা। রাজার 
নিকট দাও দাও বলিয়! অঙ্গুরোধ করায় রাজ। গরু দিতে দত, এরপ স্থানে বিপ্র 
পূর্ব ক্রিয়ার (অনুরোধ করার ) কর্তা, সশ্পরান। 

১৭। পরিক্রয়ণে সম্প্রধনম্ ভরপ্ডাম.--নিিতি কালের জন্ত* বেতন 
দিয়া রাখার নাম পরিক্রণ। পরিক্ণ বুঝাইজে উহার কয়খথকারক বিবয়ে 
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সম্রদান কারক হয়। যখা--শতেন শতায় ব! পরিজীতঃ তৃত্যঃ__ভৃতাকে 
একশত টাকায় রাখা হইয়াছে। ইহা করণে চতুর্থী উদাহরণ 

অনুশীলনী 

১। বড় অক্ষরে লিখিত পদগুলির বিভক্তি নির্ণয় করু ঃ- 

কালিকা্য় নম:। বালকেভ্যঃ ক্রীড়া রোচতে। ভোঞ্জেন দূতো 
রঘবে বিহ্ঃ। গুরবে সর্বং নিবেদিতবান্ শিল্তুঃ। ন কোইপি ধুর্ভার 

প্রভবিত। বালিকা পুস্পেত্যঃ স্পৃহয়তি। যাগায় যাতি যাজিকঃ। নমন্ু্ম 

মৃসিংহায়। কাব্য, যশসে। বিবাদায় অলমূ। রোঁগায় উবধমূ। 

যর্থাণামুপদেশ: প্রকোপায় ন পরোস্তয়ে। ভআ্রাজপার রাজা ধনং গ্রতিশূধোতি | 

ঈীরিত্রাগায় সাধূনাং বিনাপায়চ ছুড়্তাং সন্ভবামি। 
২। পার্থক্য নির্ণয় কর ৃ 

ন স্পৃহয়তি, পুণ্পেভ্য; স্পুহয়তি) গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামাঁয় গচ্ছতি ; 

, বিবাদায় অলম্। ভার্যামীর্যযাতি, ভার্ধায়ৈ ঈর্ধ্যতি। 

৩। শুদ্ধকরিয়া লেখ :₹-- 

ছুর্গাং নমঃ । সময়িন ভুধ্যতি। পুস্তকমং তং দাল্ামি। কৃগণঃ ধনে 

স্পৃহয়তি। দৈত]ানাং বিষুরলম্। .শিবায় নমন্করোতি। মনসা মখুরায়ে 
গচ্ছতি সঃ। প্রজাঃ রাজ অভি্রহৃত্তি। সঃ শতং মাং ধার্রয়তি। ক্রার্থণান, 

ধনং দেহি। 
৪। সংস্কৃতে অন্ধবাদ কন্ধ £-- 

এই ব্রার্মণ চল, সে আঘাত অভিশ্লাষের কথা অন্তঃপুকবাদিনীদের মিফট 

বলিয়। দিবে! আমি শাস্তির জল শহুত্তলার ওন্ঠ প্রেরণ ফরির্ব। দুষ্ট অথচ 

মনোরম এ বালকটিটক আমার .ভাল লাগে। নাম. মাত্রের উল্লেখ আমীর 
। বিষাদের জন ।. গয়জনদিগকে নমক্কাম করিয়া কাধ আরম্ক কর। তাগীটে 
বংএর বিছুৎ ঝড় খুনী করে। “তুমি একাই সঙ্জদিগের সহিত ঈমর্থ। ভঙী। 
ভুষি-কাদার উপ স্বাগ কারির-না4. নালাবেন বিঃ পের ভন | 
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অপাদধান কারক ও পঞ্চমী বিভক্তি 
(4০196550856 170 2008 099৩ 200108 ) 

পঞ্চমী শ্যাদপাদানে যবর্থে চ তখৈব হি। 

অপেক্ষার্থে বিনাযোগে হেবর৫থে চ তথা মতা। 

দুরার্থৈঃ সমীপার্ঘৈশ্চ পৃথগর্থৈশ্চ সর্বদা ॥ 
১। ড্রুবমপায়েহপ!দানম-এব শবের অর্থ অবধি, যাহা হইতে, উহা চল 

ও অচল হইতে পারে এবং অপায় অর্থ বিশ্লেষ; যাহা! হইতে “কোনও কিছু 
বিশ্লিষ্ট হয়, সরিয়| যাষ উহা অপাদান কারক | যথ। বৃক্ষাৎ পর্ণ পততি-বুক্ষ 

হইতে পাতা পড়ে । ধাবতঃ অশ্বাৎ পততি-_ধাবমান অশ্ব হইতে পড়ে। 

২। অপাদানে পঞ্চনী-_অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়__বুক্ষাৎ 
পর্ণৎ পততি | 

৩। ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ__ভগার্থক ও ভ্রাণার্থক ধাতুর প্রযোগে ভয়ের 
হেতু অপাদান কারক হয়, যখথা-__সঃ ব্যাত্রা্থ ভীতঃ__সে বাঘ ধর পায়। 

পাপাৎ ত্রায়তে_-পাপ হইতে রক্ষা করে। 

৪। পরাজেরসোঢ়_ পরা পূর্বক জি ধাতুর প্রয়োগে অসম বিষয় অপাদান 

কারক হয । যথা সঃ অধ্যয়নাৎ পবাজয়তে-_সে * অধ্যয়ন অসহনীয় মনে 
করে। পরাজিত করা অর্থে পঞ্চমী হয় না, সঃ শক্রং পরাজয়তে_-সে 
শক্রকে পরাজিত করে | : 

৫। বারণার্থামীঞ্সিতঃ_-বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে, যাহা রক্ষা করিতে 
ইচ্ছা করে তাহ! অপাদান কারক হয়। যথা_-ষবেভ্যঃ গাং বারয়তি--যব 

হইতে গরু বারণ করে, নিবতিত করে যব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে। 

৬। আন্তধধৌষেনাদর্শনমিচ্ছতি--যেন দেখিতে ন! পায় এমন ভাবে 

যাহা হইতে লুকাইয় থাকিতে চায় তাহা অপাদান কারক হয়। যথা-_-মাতুঃ 

নিলীয়তে কৃষ্ঃ__-মা! যেন দেখিতে না পান এমন ভাবে মার নিকট হইতে কৃষ্ণ 
লুকাইতেছে। 

৭। আখ্যাতাপযোগে_আখ্যাতা-আখ্যানকারী, বক্তা। উপযোগ- 
নিয়ম পূর্বক বিদ্যা গ্রহণ । যাহার নিকট হইতে নিয়ম পূর্বক বিজ্কা গ্রহণ কর! 
হয় সে অপাদান কারক হয়। যখা-_শিশ্কঃ গুরোঃ শান্্ং শুণোতি। 
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৮। জলিকতুঠ গ্রকৃতিই__যাহ! জন্মায় তাহার উৎপতির কারণ অপাদান 
কারক হয়। যথা-_পিতুঃ পুত্র: জায়তে__-পিতা হইতে পুত্র জন্মায়। গোময়াৎ 

বুশ্চিকঃ জায়তে--গোবর হইতে বিছ। জন্মায় । 

৯। ভূবঃ প্রন্ভবঃ_-যাহা হইতে কোনও কিছুর প্রথম প্রকাশ হয় উহা 
অপাদান কারক। যথ!--হিমালয়াৎ গঞ্গা প্রভবতি--হিমালয়ে প্রথম গঞ্গাকে 
দেখা যায়। 

১০ । ভূগুগ্দা বিরামপ্রমাদীর্থানামুদসংখ্যালম._ জুগুপ্গা (ঘ্বণা), বিরাম 

(বিরতি ), প্রমাদ (অনবধানত। ০8161595693 ) অর্থবোধক ধাতুর প্রয়োগে 
যাহ! হইতে স্ব্ণ', বিরতি ও অনবধানত। বুঝায় তাহা! অপরদান কারক হয়। 

যথা-_পাপাৎ জুগ্রপ্পতে -পাপ হইতে দ্বণা হয়। অবায়ন।ৎ বিরমতি- অধ্যয়ন 
ইতে বিরত হয়। ধর্ম ন প্রমদি তব্যমৃ--খর্ম হইতে বিচ্যুত হইও ন|। 

১৪। জ্যবলোপে কর্ম্যধিকরণে চ-_ল্যপ. প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া লু 
টি. ) উহার কর্মে ও অধিকরণে পঞ্চমী হয় । ইহাকে জাযব. 

পে ঁকমী বা যবর্থে পঞ্চমী বলে। যথা_স প্রাসাদাৎ পশ্ততি--লে 
প্রাসাদ হইতে দেখে (প্রাপাদম[রহা )। স অপনাৎ পশযতি- সে আসন হইতে 

দেখে ( আসনে উপবিশ্বা )। 

১২। পঞ্চমী বিস্তক্তে-_জাতি, ৩৭, ক্রিয়া প্রভৃতির ঘর! ছুইটি ভিন্র- 
জাতীয় বৃস্তর তারতম্য ( উৎকর্ষ ব! অপকর্ষ ) বুঝ[ইলে পঞ্চমী বিভক্তি হয়; 
যথা--্ধনৎ বিস্তা গরীয়সী--্ধন হইতে বিষ্া উংরু্ট। জননী জন্সভূমিশ্চ 

্বর্গাদপি গরীয়সী। ইহাকে অপেক্ষার্থে পঞ্চমী বলে। অন্তত্র লিকষ্টাদে- 
কোণুকর্ধে এইরূপ হৃত্র দেখা যায়। 

১৩। বিদ্ভাষ! গুণেহস্র্রিয়াম._স্ীলিঙ্গভিন্ন গুণবাচক শব্দ, হেতু অর্থ 
বুঝাইলে বিকল্পে পঞ্চমী ও তৃতীয়া হয়। বথা--জাভ্যাৎ জাত্যেন বা! বন্ধঃ-- 
জড়তাহেতু আবদ্ধ। হৃর্ষাৎ হর্ষেশ বা! নৃত্যতি--খনন্দহেতু নাচে। ছুঃখেন 
ছুখাৎ বারোদিতি--ছখহেতু কাদে। ইহাকে ছেতো। পঞ্চমী বলে। কিন্ত 

' গর্বতো বহ্ছিমান্ ধৃষাৎ--ধৃমহেতু পর্বত বহ্যুক্ত।: ধুষ গুণবাচক না! হইলেও 
পঞ্চমী. হইয়াছে। এইরূপ নান্তি ঘট: অনুপলবেঃ__ঘট নাই, কারণ উহা! দেখ) 
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যায় না, এখনে উপলক্ি স্ত্রালিঙ্গ হইলেও পঞ্চমী হইয়।ছে। স্বতবাং হেতু অর্থে 
তৃতীয়! ও পঞ্চমী হয়। 

১৪। অগ্যারা দিতরর্তেদিক্শবাঞ্চত্তরপদাজাহিযুক্তে-_ অন্যর্থক, 
আব (দূরে বা নিকটে ), খতে, দিগবাচক প্রাচ, প্রত্যচ, প্রভৃতি অঞ্চু ধাতু- 

নিষ্পন্ন শব্দের যোগে এবং আ ও আহি প্রত্যযান্ত শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি 

হফ-। যথা- মিত্রাৎ অন্যঃ_মিআতিন্ন। বনাৎ আরাৎ--বনেব নিকটে ব। দূরে । 
ধনাৎ খতে ন স্থখমূ--ধনতিন্ন সখ নাই | চেত্রাৎ পুরঃ কান্তনঃ- চৈত্রের আগে 
ফান্তন। ভোজন।ৎ প্রাক হ্গানং কর্তব্যম._খাওয়ার আগে দ্বান করা উচিত। 
বনাৎ উত্তরা-বনের উত্তরে । বনাৎ দক্ষিণাহি__বনের দক্ষিণে। 

১৫। পঞ্চম্যপাঙপরিছিঃ-_বর্জনার্থে অপ ও পরি এবং মর্ধাদ। বা 
অভিবিধি অর্থে আউ. কর্মপ্রবচনীয়, উহার যোগে পঞ্চমী হয়। যথা--প 

বিষোঃ সংসারঃ, পরি বিঞ্ঠোঃ সংসারঃ--মংসার বিষুণকে বাদ দিয়া । আ৷ বাল্যাৎ 

হপ্িভক্তঃ-_বাল্যকাল হইতে হরিভক্ত। আ' বনাৎ বুষ্টো৷ দেবঃ--বন আঙ্ষ মেঘ 

বর্মণ করিয়াছে । মর্যাদা-তেন বিনা (5%০100)8 )। অভিবি 
( 10019001718 )। 

১৬। প্রতিনিধিগ্রতিদানে চ যম্ম/ৎ__গ্রতিনিধি ও টি? বুঝাইলে 

প্রতি এই অবায়াট কর্ম প্রবচনীয় হয়। উহার যোগে যাহার প্রতিনিধি বা 

যাহার প্রতিদান তাহাতে পঞ্চমী হয়। যথা--প্রছ্ায়ঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি-_ প্রদান 

কৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিলেভ্য: মাষান্ প্রতিযচ্ছতি--তিলের বদলে মাষ 
দেয়। 

১৭। প্রভৃত্যর্থে বহিঃশষ্যোগে চ পঞ্চমী-_প্রভৃতি অর্থ বুঝায় এরূপ 
শব্দের যোগে ও বহিঃ শব্যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা-বাল্যাৎ প্রভৃতি 
€ আরভ্য ) দরি্রঃবাল্যকাল হইতেই দরিজ্র। গ্রামাৎ বহিঃ বনম._থ্বামের 
বাহিরে বন। 

১৮। পৃথগ-বিনা-নানাভিস্ত্বতীয়ান্যতরভ্াম.-পৃথক্, বিনা ও নানা- 
শব্দের যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা--বিস্তা ধনাৎ ধনেন, 
ধনং বা পৃথকৃ--বিভভ। ধন হইতে ভিন্ন। ধর্মাৎ, ধর্মং ধর্মেণ বা বিন নান্তি সখ, 
-স্্ধর্ম ছাড়া ছখ নাই । নানা রামং রামেণ রামাৎ বা (নানা শবের অর্থ বিনা ) 
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রাম বিন|। নানা নারাং নিক্ষলা লোক-যাত্রা স্ত্রীলোক ব্যতীত লোফোৎসব 
বৃথা। 

১৯। যতশ্চাধ্বকালনিমানম._ যাহা হইতে পথ ও কালের পরিমাণ করা 
হয় তাহাতে পঞ্চমী হুয়। যথা- প্রয়াগাৎ বিংশতিঃ ক্রোশাঃ--প্রয়াগ হইতে 
কুড়ি ক্রোশ, বৈশাখাৎ তৃতীয় মাস:-বৈশাধ হইতে তৃতীয় মাস। 

২*। করণে পঞ্চমী-স্তোক, কচ্ছ+ কতিপয়, অল্প শঝের উত্তর করণ 
কারকে তৃতীয়া ও পঞ্চমী হয়। যথা স্ভোকেন (স্তোকাৎ বা) উদ্নতি- + 
মায়াতি। 

২১। দুয়াস্তিকার্েনাঃ দ্বিতীয় তৃতীয়! ৮--দুরার্থ ও অস্তিকার্থ শখোর 
যোছো বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী খিভক্তি হয়। যথা--লগরন্ত দূরাৎ। দৃরেণ, 
দুরং বা। কিন্তু দূর ও অন্তিক শব্দ বিশেষণ হুইলে হয় না, যথা-_দুরঃ গ্থাঃ 
দূরঃ গ্রাযু্। 

ভঙ্গুদীলনী 

১। সংস্কতে অন্থবাদ করঃ-- 

আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা কর! হরি ধাবমান অশ্ব হইতে পতিত 
হইল। খাওয়ায় আগে ঘরের বাহিরে যাইও ন1। তাহার! বাল্যকাল হুইতে 
একসঙ্গে খেলা করিয়াছিল। বিবাহের তৃতীয় মাসে সে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়াছিল। পিতা আকাশ হইতেও উচ্চতর । পুরাকালে নৃগগতিগণ- 

্রাঙ্মণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন না। যতদিন মৃত্যু না হয় ততদিন 
আমি. শ্রীকফের দেবা করিব। পাচ বংলর. পূর্বে আমি এই ব্জরণ্য 
দেখিয়াছিলাম। এখানকার খধিদেয় নিকটে বেদ পড়িবার জন্য বান্মীকির 
পার্খ হইতে এখানে আসিয়াছি। জনম হইতেই প্রন্কতির ক্রোড়ে লালিত 
পালিত হইয়া বাঁলিকাটি প্রকৃতির মতই ভীধণ রম্ণীয়া হইয়াছে। 

২। স্তন্ধ করিয়া লেখ £-- ও 

কে ন স্বরণং বিভ্যনি। শ্তমেতঃ গরুতে । ভোজনন্ত প্রাক মুখং 
গ্রক্ষালয়। জন্ম গ্রভৃতি সঃ অন্ধকাং বিভেতি। বিবাহন্ত বগ্তষে দিনে ন গুহ, 
অঠ্যতৎ। 'জ। বনং তলত রাজাদ, | রাছরোবে ভুলং অঙ্জক্ষি ! 
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৩। পার্থক্য নিবপণ কর £- 

ব্যাপ্রাৎ ভয়ম,, ব্যাদ্রস্তভয়ম, , শত্রং পরাজয়তেঃ শক্রভ্যঃ পরাজয়তে , নটস্ড 

গাথাং শৃণোতি, নটাৎ গাথাং শৃণোতি। 
৪ বাক্য রচনা করঃ--- 

বহিঃ খতে, বিনা, স্তোকেণ, অন্তঃ, প্রভৃতি, বিরমতি। 

৫! কারণ উল্লেখপূর্বক স্থুলাক্ষরপদের বিভক্তি নিরূপণ কর £-- 
ভিলেভ্যঃ মাষান্ প্রতিষচ্ছতি। আ বনাৎ তন্ত রাজ্যম.। বিবাহাৎ 

ভৃতীয়ে মাসি। বৃক্ষা্ধ পশ্ততি। পরি বিঝ্োঃ সংসার: । নগ্বরা বহিঃ 
নিবসতি বিপ্রঃ। ধনাৎ বিষ্ভা গরীয়সী। হিমবতঃ গঙ্ক৷ গ্রভবতি। পাপাৎ 
পরাজয়তে। গুরোঃ শান্ত্রং শণোতি। অল্লেছ্চ7ঃ কাকং বারয়তি। 

যঠী বিভক্তি (9100, 099০-110106 

_ নম্বন্বেহথ ভবেৎ ষষ্ঠী নির্ধারেইনাদরে তথা । 
কদযোগাৎ কর্তরি যণ্ঠী কর্মণি চ তথা পুনঃ ॥ 

১। য্ঠী শেষে-কর্মত্ব, করণত্বরূপ কারকদন্বন্ধ এবং প্রাতিপদিকার্থ 
ভিন্ন যে কোনও সু্বন্ধ বুঝাইলে ষষ্ঠী বিভক্কি হয়, উহাকে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বলে। 
বথাস্্মম পুস্তকম্্--আমার বই। তব হত্ত:--তোমার হাত। 

কর্মত্ব, করণত্ব গ্রভৃতি কারক সন্বন্ধ না বুঝাইয়া» কেবল মাত্র ক্রিয়ার সহিত 
“সম্বন্ধ আছে এরপ বুঝাইলে কর্ম, করণ প্রভৃতি না হইয়! সম্বন্ধে যী হয়। যথা-- 
স সর্বস্ত বিভেতি। মাতা পুত্রস্ত স্িহৃতি। সর্বন্মাৎ, পুত্রে গ্রভৃতি হইল ন!। 

২। কতৃকর্জপোঃ কৃতি--কৎ প্রত্যয়ান্ত শব্বের যোগে কর্তায় ও কর্মে 
যী বিভক্কি হয়, যথা--কর্তায় 'যঠী--শিশোঃ শয়নমূ। কর্মে যঠী--পয়সঃ 
পানম্। শেতে ক্রিয়ার পরিবর্তে কৃৎ প্রত্যয়াস্ত ক্রিয়াবাচক বিশেন্ত শয়নম্ 
প্রয়োগ করায় শিশুঃ শেতে এই বাক্যের কর্তায় (শিশোঃ) যী হইয়াছে । এইরূপ 

পয়ঃ পিবতি-_এস্থানে পিবতি-এর' স্থলে কৎ প্রত্যয়াস্ত পানম্ ক্য়াবাচক 
বিশেন্ত প্রয়োগ করায় (পয়স: ) কর্মে যী হইয়াছে। 

৩1 উদ্তয়প্রাণ্ডে। কর্মণি--কর্তা এবং কর্ম উভয়েই যঠী বিভক্তি হইবার 
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সৃভভাবন! থাকিলে কর্ণেই যী হইবে, কর্তায় হইবে না। পয়স: পানং শিশুনা_- 
শিশু কর্তৃক ছুগ্ধের পান । 

9। ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাথলর্থভূণান,--(ল+উ+উক স্লোক) লট, 
লোট্ প্রভৃতি ল-কারের প্রয়েগে, লকারস্থানীয় শতৃ, শানচ, এর প্রয়োগে, 

কদবায় তুম, কাচ এর প্রয়োগে, নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত ও ক্রবতু গ্রতায়ের প্রয়োগে 
এখং খল” প্রত্যয় ও তৃণ, প্রত্যয়ান্ত বের প্রয়োগে কর্তায় ও কর্মে ষঠী হইবে 
না। ( কর্তৃ কর্মণোঃ রুতি এই সুত্র অন্থসারে প্রাপ্ত য্ঠীর নিষেধ হইল )। গ্রমং 
গচ্ছতি--গ্রামন্ত্য গচ্ছতি নহে । -- গ্রাম গমনেচ্ছুঃ (গ্রামস্ত নহে), জলং 

পিপাস্তঃ। উক--গৃহং গ|মুকঃ | গ্রাঘং গচ্ছন্ পশ্তি | প্রতৃং সেবমানঃ ভূত্যঃ | 

গ্রামং গতঃ গ্রামং গতবান্। গ্রামং গত্বা। গ্রামং গন্ধমূ। ময়া আমং স্থুল্ভম্ 

(মঞ্জনহে )। গ্রামং গন্তা। রাজ্য শসিতা। ধনং দাতা। , 
এই নিষেপপ্তলি কারক সন্বন্ধেই বুঝিবে। সম্বন্ধ বিষযে ষণঠী হইতে বাধা 

নাই। ধনন্ত দাতা | ত 
চ বর্তদানে - মত্যর্থক, বুদ্ধযর্থক ও পুজীর্থক ধাড়ুর উত্তর 

বর্তমান কালে ক প্রত্যয় হয়, তখন কর্তায় ফী হয়ঃ যখা--সতাং বিদিতম্। 
ঈশ্বরঃ সর্বেষাং পৃজিতঃ। সঙ্ভিঃ পূজিত:--সং লোকগণ কর্তৃক অতীতকালে 
পুজিত হইতেন। তাং পৃজিতঃ--সংলোকগণকর্তৃক বর্তমানে পুজিত | - 

৬। অধিকরণবাঁচিনস্ঠ :অধিকরণ বাচ্যে জ প্রতীক হইলে, উহার 
কর্তায় যী হয়। যথা--শেতে অন্মি্ ইতি শয়িতম্ শধ্যা। ইদমেষাৎ 
শয়িতম্। 

৭। স্বধীগথ দয়েশাং কর্মপি__-অধি পূর্বক ইক্ (অদাদি) ধাতুর অর্থ 
স্মরণ করা। শ্মরণার্থক ধাতু, দয়, ধাতু এবং"্ঈশ, ধাতুর গুয়োগে কর্মে বিকল্পে 
ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা-_বালকঃ মাতুঃ ম্মরতি, মাতরং বা»ন্মরূতি। নৃপঃ 
দরিদ্রস্ত দয়তে, দরিদ্রং বা দয়তে। ঈশ্বরঃ সর্বন্ত ঈষ্টে সর্বং বা। 

৮। ভৃগুযথানাং করণে--তৃথ্ধি অর্থক ধাতুর প্রয়োগে করণে মঠী হয়, 
পক্ষে তৃতীয়! ৷ নানি ভৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্ কাষ্টেঃ বা। অপাং তৃণ্: অস্ভি: বা। 

৯। কৃত্যানাং কর্তারি রা-তবা, আ্নীয়, প্ৎ, যৎ ও ক্যপং এই পাঁচটি 
কতাপ্রত্যয়। ইহাদের প্রয়োগে কর্তায় বিকয্পে যী ও তৃতীয় বিভদ্কি হয়, 
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যথা-মম ময়া। বা চন্দ জট). । জলং জর্বেষাং সর্বে ব। পেয়ম্, পানীয়ম্। বেদঃ 

ব্রঙ্ষণান|ং ব্রাহ্মাণৈর্বা পাঠ/। 
১*। কৃত্বোইর্থ প্রয়োগে কালে অধিকরণে- কত্বন্চ. ও হুচ, প্রত্যয়ের 

প্রয়োগে কালবাচক অধিকরণে যী বিভক্তি হয। যথা--দিবসম্য পঞ্চরুত্ব: 

পঠতি-দিনে পাঁচবার পড়ে। দিবসন্ত দ্বিঃ ভূঙক্তে-দিনে দুবার খায়। 
ইহাকে অধিকরণে ষষ্ঠী বলে। 

১১। ব্ঠী হেতুগ্রয়োগ্ে_ হেতুশবের প্রয়োগে হেতুবোধক শের 
উত্তর যী বিভক্তি হয়। যথা-_অন্লস্ত হেতো: বহু হাতুমিচ্ছন্-__অল্লেব জন্য 

'বন্ুত্যাগ করিতে চায়। ভিক্ষুকঃ অনন্য হেতোঃ বসতি-_ভিক্ষুক অয্নের জন্ত 

বাম করে। হেতু শবে ষষ্ঠী হইয়াছে কারণ উহ! অল্পস্ত ও অন্স্য এর বিশেষণ । 

১২। তুল্যাখৈ রতুলোপমাক্্যাং তৃতীয়ান্াতরত্যাম.__তুল্যার্থক শবের 

যোগে যী ও তৃতীয়া হয়। যখা-_রামন্ত রামেণ বা তুল্যঃ বীরঃ নাস্তি। 
কিন্তু তুলা বা উপমা শব্ধ থাকিলে কেবল যী হুইবে, তৃতীয়া ঢইব্নো-_ 
রামস্ত তুলা বা উপমা নাস্তি। রঃ 

১৩। যী অতসথপ্রত্যয়েন__অতন্থচ, অসি, ৭১ ।৭৪।তিল্ 

প্রভৃতি প্রজায়ানস্ত শকের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, যথা--গ্রামস্ত দক্ষিণতঃ বনম্ ॥ 
গৃহস্ত পুরঃ উদ্ভানম্। রাজ পুরস্তাৎ উপস্থিত: | উপরিষ্টাৎ বৃক্ষল্ত বিহ্গঃ গতঃ | 

১৪। এপ দ্বিতীয়! ₹-_এনপ, প্রতায়াস্তশব্দের যোগে ষ$ ও হিতীয়া 
হয়। দক্ষিণেন বৃক্ষ বাটিকায়াঃ বৃক্ষ বাটিকাং বা সরঃ। উত্তরেণ গৃহম্ত গৃহং 
বা বনম্। 

অনুলীলনী 
১। সংস্কৃতি অচ্বাধ কর 

ধর্মই সুখের মূল। ঈশ্বরচজ্জকে লকলেই জ্ঞানেন। অল্লের জন্ত বেশী 
ত্যাগ করে মূর্খতা । কিসের জন্য বিলাপ করিতেছ? ঈশ্বরচন্দ্র দরিত্রদিগকে 
দয়াকরেন। পরিজনের উপর তাহার প্রতৃত্ব আছে।' মহাত্মা গান্ধীর স্তায় 
নেতা প্রায় পাওয়া যায় না। আজকাল সংজোৌক দুর্ঘড। সে -দিনে 
পাচবার আসে। সে গুণে শিবের অনুকরণ করে। বিষুঃ সকলের পুজ্য। 
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২। শুদ্ধ করিয়! লেখ 

দিবসে ঠিঃ সন্ধ্যামুপাসীত। প্রভবতি নিজে জনে নৃপতি:। তবোপদেশঃ 
মে মহতঃ শ্রেয়সঃ অলম্। বিছুষা" শাস্্রাণাং চর্চা । লোকনিন্দ! ময় বলবতী 

মতা। অন্পং হেতু অবলতি। লাধুং দর্শনং পুণ্যম্। অন্পং পাকং করোতি 
পাচক:। জলন্ত পিবন্ মা হস। অর্থন্ত লিগ্স, দরিজ্্ঃ অত্র সমাগতঃ। 
দরিদ্র/য় দয়তেঞ্লাজা। এতৎ ন মম দুক্ষরমূ। স দুঃখাৎ হেতোঃ রোদিতি। 

৩। পার্থক্য নিরূপণ কর :-- 
সর্বেষাং পুজিত:, সর্বৈঃ পৃজিতঃ | 

অধিকরণ কারক ও সপ্তমী বিভক্তি 
( 1.00801/৩ 0886 ৪00 96613110 0896-610108 ) 

আধারে চ তথা কালেনভাবে নির্ধারণে পুনঃ | 

. স্বামিপ্স্থৃতিভিধোগে-নিমিতার্থে চ সপ্তমী । 
১। আধারোহ্ধিকরণম__ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে অধিকরণ 'তিন প্রকার_-এঁকদেশিক, অভিব্যাপীক ও 
বৈষয়িক, যথা-_বনে ব্র্যাত্র। তিলেষু তৈলম্, মোক্ষে ইচ্ছ1। 

২। বচেম্ছদে সপ্তমী-__অঙ্গ বিশেষ অধিকরণ হইলে অবচ্ছেদে সপ্তমী 
হয়। ইহাও একদেশিক অধিকরণ --যথা--কৃষ্ণা কেশেফু আকৃষ্তা, কর্ণে ধৃত 

প্রহরতি। 

৩। সপ্তম্যধিকরণে -অধিকরণ কায়কে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা 
নিবসস্তি বনে ব্যাপ্রাঃ--বাঘগুলি বনে বাম করে । 

৪। যন্ড চ ভ্তাবেন ভাবলক্ষপ্_যাহার ক্রিয়ার কাল দ্বারা অন্য 

কর্তার ক্রিয়ার কাল লক্ষিত হয় তাহার উত্তর সধ্ুমী বিজ্তক্কি হয়। ইহাকেও 

ভাবে সপ্তমী ও সতি গ্পুর্দী বলে। ছৃর্ধে উদ্িতে পন্পং প্রকাশতে- স্্ধ 
উঠিলে পদ্ম ফোটে। একই কর্তার ক্রিয়ার কাল বুঝাইলে ভাবে সপ্তমী হয় না। 
এই জন্য--মনি স্থৃপ্তে ময়! হসিতম্--হইবে না। 

৫। যী চাঙা” অনাদর বা অবজ্ঞা বুঝাইলে ভাবে পণ্মী স্থলে 
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ও সপ্তমী ছুই হয়। যথা -_রুদতঃ পুক্রস্ত (রুদতি পুন্রে বা) মাতা গচ্ছতি। 
ক্রন্দনরত পুত্রকে অবজ্ঞ। করিয়া মতা যাইতেছেন। ইহাকে অনাদরে যী ও 

সপ্তমী বলে। 
৬। হতশ্চ নির্ধাক্সণম._জ।তি, গুণ, সংজ্ঞ। বা ক্রিয়/ব দ্বাবা, এক জাতীয় 

বন্বর মধ্যে, একটিব উৎকর্ষ ব। 'পকর্ষ বুঝাইবার জন্য পৃথক কবার নাম 

নির্ধারণ। উহাতে যী ও সঞ্চমী হয়। যথ।-_গে|ষু গকাং বা কুষ্ণা বহুক্ষীব1__- 
গক গুলি মধ্যে কাল গঞ্ু বেশী দুধ দেঘ। কবিষু কবী'নাং বা কালিদাস, শ্রেষ্ঠ: _ 
কবিদিগেব মধো কালিদ|স শরষ্ঠ । - 

এক ল।তীয বস্বর পৃথকৃকবণ ঝ। তাবতগ্য বুঝ।ইলে নির্ধাবণে ষঠী বা সপ্তমী 

কিন্তু তিন্ন আাতাধ বস্তব তারতম্য বুঝ|ইলে পঞ্চমী বিষ্ক্তে বা অপেক্ষার্থে 
পঞ্চমা- খন|ৎ বিগ্ভা গব।ম্সী | € 

৭ | সাধুনিপুণ।ভ্যা মর্চায়াম_-প্রণণস। বুঝাইলে সাধু ৪ নিপুণ শব্দের 

যে।গে সপূমী হল. যখ'_বা|কবণে সাধুঃ _ব্যাকবণে কুশলী । তর্নে চি*পুণঃ 
_ঝগভায় পটু। রি 

৮। নিমিত্তাৎ কর্মযোগে-_কর্ষেব সহিত নিমিতেব যোগ থাকিলে 

নিমিত্ত ব/চক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিশুক্তি হয়। 
যথা_ চর্মণি দ্বাপিন" হস্তি- চামড়াব অগ্ত বাঁঘকে হত্যা! কৰে। 

দ্তয়োসৃ্তি কুপ্নবম্--দাত দুইটির জন্য হাতী মারে । 
সীষ্ষি পুম্যকে হতঃ_-কন্তবীব জন্ কন্তরীমগ বধ করা হুইয়াছে। 

৯। কত্ত ইন্বিষয়ন্ কর্মণি_ কত প্রত্যয়ান্ত শব্দেব উত্তর ইনি প্রত্যর 
( তদ্ধিত) যুক্ত হইলে উহার কর্মে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ঘথা_অধীতী 
বা।কবণে--ব্য/করণে পণ্ডিত। কৃতী শান্ত্রে--শাস্ধে বুদ্ধিমান্। 

১০। স্থামীশ্বরাধিপতিদায়াদসা ক্ষিগ্রতিভূগ্রসুতৈষ্চ_্যামী, . ঈশ্বর, 
অধিপতি, দায়াদ, স্ষী প্রতিতৃ, প্রহ্ত শব্বেব যোগে ষঠী ও সপ্তমী হয়। 

যথা-ধনেষু ধনানাং বা স্বামী । নরাণা" নরেষু বা ঈশ্ববঃ। বিবাদস্য বিবাদে 

বা সাক্ষী । বিবাদে বিবাদন্য বা প্রতিভূঃ ইত্যা্দি। 

১১। প্রসিতোগ্নুকান্যাং তৃতীয়া চ-প্রসিত (আকাঙ্্াযুক্ত) ও 
উৎ্থক শবেব যোগে বিকল্পে সপ্তমী ও তৃতীয়া হয় । খ1--রুপণঃ ধনেধু (ধনৈঃ বা) 

ঠ 
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প্রসিত: _কুপণ ধনের আকাজিক্কাযুক্ত । বিষ্তায়।ম্ বিদ্যয়া বা উংন্ুকঃ--বিষ্তায় 
উতস্থক | 

১২। অধিকশবযোগে পঞ্চমী চ_.অধিক শব্ধযোগে সপ্তমী ও পঞ্চমী 
হয়। যথা-লোকে লোকাৎ বা অধিকঃ হরিঃ--হরি জগৎ অপেক্ষা বড়। * 

১৬। যাহার প্রতি বিশ্বাস, অন্গরাগ, ভালবাসা, দ্ষেহ, প্রসন্নতা বুঝায় 
স'স্কৃতে সেধানে সপ্তমী বিভক্তি হয়। স ময়িবিশ্বসিতি। তস/ ময়ি, গভীরঃ 
অগব1-:| দেবত। তুষি প্রসন্না ভবিষ্যতি | মাতা পুল্রে দ্িহাতি। 

টা. 
১। সপ্তম| পিওক্তির কারণ নির্দেশ কর £ 

* নবেষু ব্রাহ্মণ: শ্রেঃ | সি ব্ব* তাগে। বিন|শে পনিধতে সতি। 

তান নিপুণঃ অব" আগ্ণঃ | শ স্ুপখননং কুর্বাৎ প্রদাধ্ে বঞ্ছিনা গৃহে। 
অতি মে “সাদরন্গেহোহইপোতেষু। শাস্তি তে মযান্থর।গ;| বিশ্বাসে। নৈৰ 

| টি... | অধীতী শান্তে। 
তে এন্ঠবদ কর £-- 

হৃদরে বিদ্ধ হইয়। শুগ।ল পঞ্চত্ব গ্রপ্ত হইল। মঙ্থম্যগণের মধ্যে পরে।পকারী 

শ্রেষ্ঠ। সত্যব!দীকে সকলে বিশ্বাস করে। রাত্রি অতীত হইলে সকলে নিজ 

নিজ কাধে প্রবৃত্ত হইল। বর্ধ/কালে নদীগুলি জলে পরিপূর্ণ হয়। গৌতমারণ্যে 
মহাতপা নামে ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তোমার প্রতি তাহার গভীর অনুরাগ । 

শক্র ও মি্রদের প্রতি ক্ষমা, যতিদের ভূষণ। এ্রাণাচার্ টায় কর্তৃক 
কেশা কর্ষণ পূর্বক অসি হ্বার। নিহত হইলেন। 

৩। শুদ্ধ করিয়া লেখ -- 

পাঠায় উংহকাঃ ছাত্রাঃ। ধনেভাঃ বিষ্তা শ্রেঠা। তব শিল্তঃ ব্যাকরণৎ . 

সাধুঃ। ক; কঃ অত্র বিবাধায় লাক্ষী। ' রাক্ষল|ঃ গভীরমরণ্যং বসস্তি। যস্তপি 

মাং স্সিহসি তথাপি কথং ন মাংবিশ্বসিসি? লোকস্য অবধিকঃ হরি: | রুপণঃ 

ধনদ্য প্রমিত; (%৩া/ ৪0803) । .দ্বার্থো প্রভাতে পক্ষিণঃ পবায়ন্তে। 
৪। উদাহরণ দাও £-- ৃ 

ভাবে সপ্তমী, অনাদরে যী ও সপ্তমী, অবচ্ছেদে সপ্তমী, নিষিদপদী, 
ভাবে ষ্ী। 
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কারক প্রকরণে অবস্থা জ্যতব্য 

১। একই কাবকে বিভিন্ন বিভওি_ 

কর্তৃক।বকে : 

কর্মকারকে £ 

করণকারকে £ 

সম্প্রদান কারকে £ 

অপাদান কারকে 

অধিকরণ কারকে £ 

প্রথমা--বাঙ্গকঃ চন্ত্রং পশ্তি। 

দ্বিতীয়া- মতা গ্ুজং চন্দ্রং দর্শয়তি। 
তৃতীয়া--রামেগ র[বণঃহতঃ। গ্রভূঃ ভ্ভত্যেল অন্ধংপাচয়তি। 
ষঠা__ মম চন্দ্র; ভষ্ব্যঃ, শিশোঃ শযনম্, বিদ্বান সর্বেধাং 
পুজিভঃ | 

প্রথমা রামেণ রাবণ: হতঃ। 

দ্বিতীয়।-_-বালক: চক্দ্রং পশ্ঠতি । 

চতুর্থা- গ্রামীর় গচ্ছত্ি। 
পঞ্চমী-_প্রাসাদা পশ্ঠতি । 
যঠী-_মাতুঃ স্মবতি। 

সগ্চমী-__অধীতী ব্টাকরণে। 

দ্বিতীয় _-অক্ষান্ দীব্যতি। 
তৃতীয়া" চক্ষুষ! পশ্ঠতি। 

চতুর্থী_শতায় পরিক্রীত; তৃত্যঃ। 
পঞচমী-_স্তোকা ম্মুক্তঃ ৷ 
ষঠা__নামিস্ৃপ্তি কাষ্ঠানাম, | 

প্রথমা_ ব্রা্গণে দেয়ঃ ( দীয়তে যদ্যৈ সঃ দেয়; )। 
দ্বিতীয়া__প্রতূঃ ভৃত্যমভিক্ুধ্যতি ৷ 
চতুর্থী__নৃপঃ ভ্রাজ্গণায় ধনং দদাতি। 

প্রথমা গোপেন গ্ৌঃ ছুগ্ধং দুহাতে । 

দ্বিতীয়া-_ গোপঃ গাং হুগ্ধং দোক্ধি। 

পঞ্চমী--বৃক্ষাণ্ড পর্ণং পততি। 
প্রথমা তেন গ্রামঃ অধ্যান্াতে | 

দ্বিতীয়া-_-স গ্রামমধ্যান্তে, শষ্]ামধিশেতে | 

পঞ্চমী--আসনাত পশ্ঠতি ৷ 
ষঠী--ছ্ধিঃ দিবসস্য ভূ ক্তে। 
সগ্চমী--বনে বসন্তি ব্যাস্রাঃ | 
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২। পার্থক্য লক্ষ্য কর £__ 
গ্রামে উপবসতি-_গ্রামে অনাহারে আছে, ( অতুক্তার্থন্ত ন )। 
গ্রামমুূপবসতি-_গ্রামে বাস করে ( উপান্বধ্যাউবসঃ )। 
মাসমধীতে--একমাস ধরিয়া পড়ে ( কালাধ্বনোরত্যস্তসংযোগে )। 

মামেনাধীত্তে-একমাস পড়িয়া শিখিয়াছে ও পড়া সমাপ্ত হইয়াছে 

( অপবর্গে তৃতীয় )। - 

বিবাদেনালম্_-বিবাদের প্রয়োজন নাই ( বিবাদেন সাধ্যং নাস্তি এই অর্থে 
করণে তৃতীয়! )। 

বিবাদায় অলম্--বিবাদে সমর্থ (নম:স্বত্তি কুত্রের সমর্থার্থক অলংযোগেচভুখী) 
গ্রামং গচ্ছতি-_-গ্রামে যায় অথবা যনে মনে যায় (কতুরীপ্সিততমং কর্ম) । 
গ্রামায় গচ্ছতি -শাকীরিক্ক চে দ্বার! যায় ব৷ গ্রামের উদ্দেশ্য যায় । 
তাং পুজিতঃ__সংলোকগণ কর্তৃক বর্তমানে পুজিত (ক্তস্ত চ বর্তমানে )। 
রর কর্তৃক অতীতকালে পুজিত .( অতীত্কালে 

কর্মবাচ্যে ক্ত)। 

ব্যাক্রাৎ ভয়ম্--বাঘ হইতে ভয় ( ভীার্থানাং ভয় হেতুঃ ) ভয়ের হেতু বাঘ। 
ব্যাস্ত ভয়ম-_- বাঘের অন্ত কিছু হইতে ভয়, সম্বন্ধে যী । 
বৃক্ষম্ত পর্ণং পততি- গাছের পাতা পড়ে, সম্বন্ধে ষ্ী। 

বৃক্ষাৎ পর্ণ, পততি-_গাছ হইতে পাত পড়ে, অপাদানে পঞ্চমী । 
বিদ্যয়া ধনম্ _-বিস্তারদ্বার ধন। 
বিষ্ঠায়ৈ ধনম্--বিস্তা অর্জনের জন্ত ধন। 
ধিক্ যুর্খ_-হে মূর্থ, তোমাকে খিক (মূর্থকে সঞ্জোধন বুঝায় )। 

ধিক্ মূর্থম্__মূর্খকে ধিক্ ( ধিক্ শব্দ যোগে ছিতীয়া )। 
তশ্ত ধনেন কিম্--ধন দ্বারা তাহার কি হুইবে? 
তেন ধনেন কিম্-সেই ধন দ্বারা কি হইবে? ২ 

গ্রামাৎ পূর্বম-গ্রামের বাহিরে পূর্ব দির্কে। দিকৃশবযোগে পঞ্চমী। 
গ্রামন্ত পূর্বমূ_ গ্রামের মধ্যে পূর্বদিকে । অবয়বাবয়বিভাবসন্বন্ধে ষঠী। 

-গ্ুষ্পাণি স্পৃহয়তি-+পুষ্পবিষয়ক গভীর ইচ্ছা, ঈপ্সিততম পু । 
পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়ি-_পুষ্পবিষয়ক ইচ্ছামাত্র ( ঈন্সিত মাঝ )। 
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অরণ্যে বিভৈতি-বনে কোনও কিছু হইতে ভয়। 
অরণ্যাদ্ বিভেতি _ভয়ের হেতু হইতেছে অরণ্য । 

দেবং নমঞ্চরেতি__দেবতাকে নমস্ক/র করে ( উপপদবিভক্তেঃ কারক 
বিভক্তিঃ বলীয়সী )। 

দেবয় নমন্বধে(তি--দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য নমস্কার করে 

(ক্রিঘেরপপদস্য চ কর্মণি গ্বানিনঃ )। 
৩। প্রধান প্রপান হত্রের উদাহরণ-- 

অব্যয়ষে।গে গখম।-তং নাবদ ইতি জানাতি। 

উপান্বধাও, ঝসঃ -হবিঃ বৈকুগম্ উপবসতি, অন্ঠবসতি, অধিবসতি | 

অধিশীও স্থ।সাং কর্ম_-শয্যামধিশেতে, গ্র/মমধিভিষ্ঠতি, বনমধা।স্যে। 
কর্ম প্রবচনীয়যোগে দ্বিতীযা - ব।মম্ অনু লক্ষমণে। জাতঃ, জপমন্ত গাবর্ষৎ | 
ইথছুত'লক্ষণে -জ্টাভিঃ তাপসম্ অহম্ অপশ্াম্। 
যেনাঙ্গবিক।ব. -ভিক্ষুকঃ: পাদেন খঞ্জং.। 

রুচার্থানাং গ্রীষম/ণ:-ইদং মহাং ন বোচতে। 
 স্পৃহেরাপ্লিত:--বালিকা পুপ্পেভ্াঃ স্পৃহয়তি। 

নিবৃত্ত নির্বতনীয়াৎ-_মশকায় ধূমঃ (তাদর্থ্যে অথবা ক্রিয়ার্থোপপদে ৪র্থা) । 
সম্পগ্ভমান।ৎ ক্লপ্যাদেঃ_ভক্তিঃ জানায় কল্পতে। 
অনাদরে চতুখাঁ-_স ত্বাং তৃণাষ ন মন্যতে। 
তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ _মুনিঃ যাগায় যাতি। 
ক্রিয়।েপপদন্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ__মুনিঃ ফলেভ্যঃ বনং যাতি | 
তাদথ্যে চতুর্থা _কুগুলায় হিরণ্যমৃ। 
বারণার্থানামীপ্লিতঃ--ভৃত্যঃ অ্নেভাযঃ কাকং নাস | 
ল্যবলোপে পঞ্চমী_-স: প্রাসাদাৎ পশ্ঠ তি, স আসনাৎ পশ্ততি। 
অপেক্ষার্থে, নিককষ্টাৎ একে |ৎকর্ষে, পঞ্চমী বিভক্কে--ধনাৎ বিদ্যা গরীয়সী । 
কর্তৃকর্ণণোঃ কৃতি -শিশে|: শয়নমূ, পয়সঃ পানম্ করোতি । 

নিমিত্াৎ হেতুপ্রয়োগে_ কম্ত হেতোঃ স অগতঃ। 

কৃত্যান।ং কর্তরি বাঁ_ময়! মম বা চক্র দরষটব্যঃ 
তৃধ্যার্থানাং বিভাষা-_নাগ্নিত্ৃপ্যতি কাষ্ঠানাং কাষ্ঠৈঃ বা। 
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নির্ধারে যী ও সপ্তমী--কবীনাং কবিষু বা কালিদাস: শ্রেষ্ঠঃ। 
ছাবে সপ্তমী, যন্ত চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্__ন্ুর্যে উদ্দিতে পল্মং প্লকাশতে । 
অনাদরে ষঠী-_রুদতঃ পুত্রস্ত মাত! জগাম। 

সগ্তমী--রুদতি-পুত্রে মাতা জগাম। 

কন্ত চ বর্তমানে--বিদ্বান্ সর্বেষাং পূজিত; । 
নিমিত্ে সপ্তমী অথবা! নিমিতাৎ কর্মযোগে- কেশেবু চমরীং হস্তি। 
অবচ্ছেদে সগ্তমী__কৃষ্ণা! কেশেষু কষ্টা । 
অধাগর্থদয়েশাং কর্মণি__পুক্রঃ মাতুঃ ল্মরতি | 

 ক্রিয়াযোগে চতুর্থা_ শিশ্ঃ গুরবে নিবেদয়তি। 
৪। বৈকল্পিক বিভক্তি 

ধনং বিনা স্থখং নাস্তি--ধনেন বিনা স্থখং নাতি, ধনাদিন। স্থখং নাস্তি। 

খতে স্থখং নান্তি-_ধনাৎ খতে স্থখং নাস্তি। 

রি দক্ষিণেন বনম্-_গ্রামং দক্ষিণেন বনম্। 
|দধিকো। হিঃ _লে।কে অধিকে1 হিঃ । 

অক্ষৈদীব্যতি-_অক্ষান্ দীব্যতি | হর্ষেণ নৃত্যতি-হর্ধাৎ নৃত্যতি। 
প্রামং যাতি -গ্রামায়ষাতি। নাগ্রিস্তপ্যতিক।ষ্টানাম্ -নাগ্রিত্ৃপ্যততি কাষ্টেঃ | 
কবিষু কালিদাস; শ্রেষ্ঠ: কবীনাং কালিদাস; শ্রেষ্ঠ; । 
স্তোকেন মুক্ত:-স্তোকাৎ মুক্ত: | তব তুল্যঃ বীরঃকঃ _ত্বয়া তুল্যঃবীরঃক:। 
ময়! গ্রামো গন্তব্য:- মম গ্রামে! গন্তব্যঃ। 
নাহং ত্বাং তৃপায় মন্তে-__পাহং ত্বাং তৃণং মন্তে | 

ধনেধু উৎস্থকঃ-ধনৈ; উৎন্থকঃ। | 

বিবাদে সাক্ষী--বিবাদন্ত সাক্ষী | পুত্রংঘটংকারয়তি- পুত্রেণ ঘটংকারুয়তি । 
পুক্রঃ মাতুঃ শ্বরতি- পুত্রঃ মাতরং শ্বরতি। 

অনুশীলনী 

১। স্থলাক্ষর পদসমূছে কি -জন্ত কোন বিভক্তি? 

বিঘান্ লর্বেধাং পৃজিত:। -নাতুঃ শ্বরতি। দ্লাসনাঞচ অবলোকিয়তি। 

চর্শণি খীণিনং হস্তি । পৌধু কফ! বহঙ্গীরা। শতেল'পরিজীত,।. গীপ- 
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কর্মণঃ বিরম। পশ্ঠতো বকমঘূখ-্য নক্লৈর্ভক্ষিতাঃ ন্বততাঃ | সিংহ পর্বত- 
কঙ্গরমধিশেতে ৷ নাধ্িত্ৃপ্যতি কাষ্ঠানাম.। মাত্রে নিবেদয়তি। গুরোঃ 
শান্রমধীতে । মাতা পুক্রং চন্ত্রং দর্শয়তি। গোপঃ অজং গ্রামং নয়ৃতি। 

বাল্যাণ প্রভৃতি দরিদ্রঃ। দ্েবদস্তায় মোদক: রোচতে । ম্নশকায় ধৃম:। 

২। উদ্দাহবণ দাও--.অনাদরে চতুর্থী, কর্মে সপ্তমী, অবচ্ছেদে সপ্তমী, 
পঞ্চমী বিভক্তে, করণে চতুথী, বিবক্ষয় যা, সম্প্রদানে দ্বিতীয়া, অধিকরণে যষ্ঠী। 

৩। পার্থক্য নিরূপণ কর £--. 

বিবাদেন অলম, বিবাদায় অলম.; বনে উপবসতি, বনমুপবসতি ; মাস 

মধীতে, মাসেনাধীতে ; সতাং পৃজিতঃ সম্ভিঃ পুজিতঃ ৷ গ্রামাৎ পূর্ব, গ্রামশ্য 
পূর্বম, ৷ 

দ্বাদশ অধা;ঃয় 

সমাস প্রকরণ 
একার্থীভাবঃ সমাসঃ--দুই বা বহু পদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক অর্থ 

আছে। যথা রাজঃ পুরুষ:ঃ--এথানে র|জঃ পদের একটি অর্থ, আছে, পুরুষঃ 
পদের আর একটি অর্থ আছে। কিন্তু যখন রাজপুরুষঃ এইরূপ সমাসবন্ধ হইল 
তখন রাজপুরুষঃ এই সমগ্রটির একটি পৃথক্ অর্থ হইল। এইরূপ একার্থাভীবকে 
সমাস বলে। 

একপদীভাবঃ সমাসঃ-_ছই বা বহুপদ মিলিত হইয়া একটি পদে পরিণত 
হইলে তাহাকে সমাস বলে। উত্তস্থলে রাজঃ একটিপদ পুরুষঃ আর একটি পদ । 

ছুইটি পদ মিলিত হইয়! রাজপুরুষঃ একটি পদে পরিণত হুইল । 

সমাস শবের অর্থ সঙেক্প । রাজ; পুরুষ: এখানে ছুইটি স্বস্ত পদ, উহাতে 
পৃথক বিভক্তি, পৃথক অর্থ। সমাস করিলে একটি পদ, একটি অর্থ ও একটি 

বিভক্তি হয়। হুতরাং সমাসে অনেক সঙ্ঞেপ হইল । 

যহাদেক্ব পরম্পয় দ্ধর্থের সবন্ধ অ|ছে তাহাদেক্ই সাল হয়? পরম্পর 
'অর্ধন্বদ্ধ ন! খাকিলে লাস হম না। ছুইটি বর্ণ যেরগ সর্গিহিত হইলেই লন 
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হয়, সমাসে সেরূপ সন্গিহিত হইলেই সমাস হয় ন। উহাদের পরম্পব অর্থের 

সম্বন্ধ থাকা চাই । তিড় দর্ধি, আনয ঢ্জম.--এখানে প্দধি' এই পদেব সহিত 

আনয ইহাব কোনও কপ সম্বপ্ধ পা থাকিলেও ঠিষ্ঠতু দখ্যনিষ দুপ্ধম. একপ 
সন্ধিতে বণ হইতে ঝুব। নাই। কিন্তু ভাষা বাজ", পুরুষো দেবদত্তস্য-_এ স্থলে 
বাজ্জ; এবং পুরুষঃ সন্নিহিত হইলেও সমাস হইবে না। কাঁবণ, বাজার সহিত 

পুরুষেব কোনও সম্বন্ধ নাই। অথচ 'রাজভাবা' সমাস হইতে বাধ! গ্লাই। 
সমাস ও সন্ধির পাথক্য--সদ্ধিস্থলে দুইটি সপ্গিহিত বর্ণের মিলন, সমাস' 

স্থলে দুইটি পদের মিলন । সমাসে দুইটি পদ সন্গিছিত ন! হট্লেও চলে, কষ 
বন্দে চরনৌ -এস্থলে কৃষচরণৌ বন্দে এরূপ সমাস হইতে পারে । 
সমাস কৰিলে পদগুলির বিভক্তি লোগ পায় এবং উহা প্রাতিপদ্দিকে পরিণত 

হয়। তখন যোগ্য লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন প্রভৃতি যুক্ত হয়। পূর্বপদের বিভ্তিপ্ন 

লোপ ন অলুক্ সমাস হয়। যথা? সরমিজম.। 

রি পদসমষ্টির দ্বারা সমাসের অর্থ প্রকাশ করা হয়, তাহাকে বিগ্রহ 

বাক্য বলে। যথা_রাজপুরুষঃ সমাসবন্ধ পদ বা সমস্ত পদ। বা 
উহার অর্থ বুঝান হয় - রাজ; পুরুষঃ এই পদসমন্টি বারা, উহ্থাই বিগ্রহ বাক্য বা 

ব্যাস বাক্য। 
ব্যাসবাক্যে পৰগুলির বিভক্তি লোপ হয় না, পদ্দগুলি ব্যবধানে প্রয়োগ 

কর। যায়, পৰগুলির পৌর্বাপর্ধের কোনঙ নিপনম পাই কিন্ত সমাস করিলে 
বিভক্তির লোপ হয়, পদগুলির অব্যবধানে প্রয়োগ হয়, পদগুলিক পৌর্ধাপর্য 
নিযমিত। | 

সমাস কেখাও নিত্য আবার ক্লোথাও ইচ্ছাধীম। কৃষ্সর্পঃ, দেশাস্তরয, 

ইত্যাদিস্থলে সমাস নিত্য ও বাজপুরুষঃ ইত্যাদি স্থলে সমাস ইচ্ছাধীন। 
সমাস প্রধানত; চতুতিধ _আব্যয়ীগ্তাব, তৎপুরুধ, সন্থ ও হহ্থাত্রীছি। 
১। পূর্বপদার্থপ্রধানঃ অব্যয়ীভাবঃ, প্রতিদিনমূ, উপরুলস্ ইত্যাদি । 
২। উত্তরপদার্বপ্রধান; তংপুরুষঃ--নীলে।খপলম্, কঙ্চজিত; ইদ্যাদি1 কর্ম 

ধারয় ও ছিও তৎপুরুধের অন্তর্গত | 
৩। টিডয়পদার্ধপ্রধান: 'খ/--রাধলরথিশ। হয়িহরো ইত্যাি। 
৪। অপরার্থগ্রথনিং খহজীহিং- “গীতার । পুষ্পধন্থা ইত্যাদি ।' 
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মনে রাখিবে সমসে সন্ধি নিত্য অথ|ৎ অবশ্তই করিতে হইবে । কোনও 

কোনও স্থানে সমাসান্ত প্রত্যয় সমাসেব শেষে যুক্ত হয়। 

অব্যয়ীভাব দমাস 
অব্যয় পদ পূর্বে বসিয়া স্থবস্ত পদের সহিত যে সমাস হয় তাহাকে অব্যয়ী- 

ভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমসনিষ্পন্ন শব্দ অব্যয় এবং ক্লীবলিঙ্গ। 
অব্যয়ীভাং শব্দের অর্থ হইতেই পাওয়া যায়, যাহা অব্যয় ছিল না, তাহা এখন 
অব্যয়ে পরিণত হইল। সাধারণতঃ অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদ অব্যয় এবং 
উহার অর্থেরই প্রাধান্ত থাকে, এই জন্য বল! হয়-_ পূর্বপদার্থপ্রধানঃ অব্যয়ী- 
ভাবঃ। কিন্তু লোহিতগন্গম, উগ্নত্রগঙ্গম, শ|কপ্রতি প্রভৃতি অব্যয়ীভাঁব 

সমাসনিম্পন্ন পর্ণ, অথচ উহাতে পূব পদের প্রাধান্ত নাই। লোহিতগঞ্গমূ, 

উন্মত্তগঞ্গমূ দেশবিশেষের নাম, শাকের লেশ এই অর্থে শাকগ্রতি অব্যয়ীভাৰ 
গমাস। 

বনন্ত সমীপে-_ উপবনমূ, রূপস্য যোগ্যম্ অুরূপম্ ইত্যাদি স্নঠ।বীপ্য, 
যোগ্যত্ব গ্রভৃতি অর্থের বোধক উপ প্রভৃতি অব্যয়পদ পূর্বে বসিয়া স্থবস্ত পদের 
লহিত সমাস হইয়াছে । অব্ায়ীভাব সমাসে অব্যয় পদ সাধারণতঃ পূর্বে বসে এবং 
স্্রীলিঙ্গ শব শেষে থাকিলে উহার অন্ত্ত্বর হম্ব হুয়। 

সামীপ্য। পশ্চাৎ, যোগ্যত্ব গ্রভৃতি অর্থের বোধক উপ, অন্ধ প্রভৃতি অবায়ের 

নহিত অব্যয়ীভাব সমাষ হয়। 
সামীপ্যে অর্থে-গৃহস্য সমীপে উপগৃহম্, গঙ্গয়াঃ সমীপ্রে- উপগঙ্গমূ 

( অস্তা্বর হত্ব), কূলস্য সমীপে উপকৃলম্ঠ অস্কোঃ সমীপে- সমক্ষম। 
অভাব অর্থে-_তিক্ষায়াঃ অভাবঃ-_দুভিক্ষমূ, বিশ্বস্য অভাবঃ-নিধি্গম্। 

” পশ্চাৎ অর্থে-রথন্ত পশ্চাৎ_অঙ্গর্থম্, বনস্ত গশ্চাৎ-অনবনম্। 

যোগ্য অর্থে-_রূপন্ত যোগ্যম্--অহ্রূপমূ। 

বান্দা অর্থে-দিনং দিনং- প্রতিদিনমূ, অহনি অহনি- প্রত্যহম্। 
অনতিক্রম অর্থে- শক্তিমনতিক্রম্য-_ যথাশক্কি, বিধিমনতিক্রম্য--যথাবিধি। 
মর্যাদা ও অভিবিধি অর্থে-_মুক্তেঃ আ---আমৃক্তি, বালা আ--আবাল্যম্। 

গিরেঃ সমীপে-উপগিরম্। উপগিরি । আত্মানমধিকত্া--অধ্যাত্মম্। 
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অক্ষোঃ সমীপে-সমক্ষম্, অস্কোঃ পরম্- পরোক্ষম্, অক্ষোঃ সমীপে 
প্রত্যক্ষমূ।' প্রতি, পর, সম্ ও অনু শব্ধেব সহিত অক্ষি শব্ের সমাস হইলে 

সমাসান্ত টচ. প্রত্যয় হয়। টচ. এর অথাকে। সেই জন্ত অক্ষি-__অক্ষ, 

হইয়াছে । রাজ সমীপে--উপরাজম্--সমাসাস্ত টচ. প্রত)য় হইয়াছে । 

তৎ্পুরুষ সমাস 

যে সমানে উত্তরপদের (পববতাঁ পদের ) অর্থ প্রধান তাহাকে তৎপুরুষ 

সমস বলে। রাজঃ পুরুষ: র|জপুরুষঃ গচ্ছতি । এখানে গমন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ 
পুরুষের, রাজার নহে, এইজন্য পরপদ পুকষই প্রধান । স্থতরাং ইহা তংপুরুষ 

সমাস। তৎপুকষ লমাসে পরগদে যে লিঙ্গ হইবে সমন্ড পদের সেই লিঙ্গ 
হষ্জবে। 

ততৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদে সর্বত্র প্রথমা বিভক্তি হইবে । পূর্বপদে ঘিতীয়া, 

তুর্থী, পঞ্চমী, ষঠী ও সঞ্টমী ফে বিভক্তি থাকে সেই অশ্থসারে দ্বিতীয়া 
ডি তৎপুরুষ প্রভৃতি নাম হয়। 

তৎপুরুষ _দ্বিতীয়াস্ত পদ পূর্বে এবং প্রথমাস্ত পদ শেষে থাকে। 
কৃষ্ণ, শ্রিত; কৃষ্ুশ্রিত:, গ্র।মং গতঃ গ্রামগত:, মুহূর্তৎ স্থথম্ মৃহূর্তম্খম্, শরণম্ 
আপন্ঃ শরণাপন্ন: জীবিকাং প্রাপ্ত: জীবিকাপ্রাপ্তঃ, প্রাপ্তজীবিকঃ। 

তৃতীয়া তৎপুরুষ তৃতীয়াস্ত পদ পূর্বে ও প্রথমাস্ত পদ পরে থাকে। 
ব্যাগ হত: ত্রযাপ্রহতঃ, বিশ্যপনা হীনঃ বিস্ভাহীন:, পিআর! তুল্যঃ পিতৃতুল/:, 

চতুর্থী তৎপুরুষ-__চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত পদ পূর্বে.এবং প্রথমাস্ত পদ পরে 
থাকে। যুপায় দারু যুপদারু, ভূতায় বলিঃ ভূতবলি:, পানায় ইদম্ পানার্থম 

পানায় অয়ম্ পানার্ঘ:, পানায় ইয়ম, পানার্থা,--.অর্থ শঝের সহিত নিত্যলমাস। 

পঞ্চমী তণপুরুধ- ইহাতে প্ম্যন্ত পদ পূর্বে ও প্রথমাস্ত পণ পরে 
থাকে। ব্যাপ্তাৎ ভয়মূ ব্যা্জভয়মূ, ব্যান্জাৎ ভীত ব্যান্রভীতঃ, হুখাৎ অপেতঃ 
সখাপেতঃ, স্বর্গাৎ পতিত; হবর্গপত়্তি:, স্তোকাৎ মু: স্তোকাম্তুক্ত; ( অলুক্ 
সমাস )। 

বনী তৎপুকুব ল্গাদ_ইহাতে যত পদ পূর্বে ও গ্রৎমান্ত পদ পরে 
থাকে। রাজ; পুরুষ; রাজগুরষা, বৃ শাখা বৃক্ষশাখা, বাজ পুর রাজপুজ: । 
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কয়েকটি ক্ষেত্রে যী তৎপুঞ্ষষ সম।স হয় না 

১। নির্ধারণ ষষ্ঠীর সমাস হয় না-_-কবীনাং শেষ:, গবাং কৃষ্ণা ইত্যাদি । 
২। পৃবণবচক শব্দের সহিত সষ্টন্ত পদের সমাস হয় না পুত্রাণাং 

দ্বিতীযঃ | 
৩। গুণবচক শব্দের সহিত যষ্টন্তপদের সযাস হয় না--বলাকায়।ঃ 

শৌক্ল/ম, আকাশশ্ত নীলিমা । 
কিন্তু বুদ্ধে: গৌরবমূ বুদ্ধিগৌরবম্ এইরূপ বুদ্ধিমান্দ্যমূচ বূচনাকৌশলম্ 

গ্রভৃতি গুণবাচক শব্দের সহিত সমস দেখা যাষ, কারণ গুণবাঁচক শব্দের সহিত 

যঠীসম/মের নিষেখ নিত্য নহে। 

৪। তৃপ্তি অর্থে করণে ষঠীর সহিত সমাস হয় না কাষ্ঠানাং তৃপ্তঃ, 
অপাং তৃপ্তঃ। 

৫| বর্তমানকালে বিহিত ক্ত প্রত্যয়াস্ত শব্দের যোগে, কর্তায় যে যী হয় 

উহার সমস হয না__সতাং পুজিতঃ, বিদছুষাং মতঃ। 
কিন্ত রাজপুজিতঃ শব্দ রাজ্ঞা পুঁজিতঃ এইক্প অতীতকা রা শান্ত 

শব্দেব সহিত 'নুক্ত কর্তার, তৃতীয়! তৎপুরুষ সমাস । টি 

. যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে লক্ষমীয়_ 
কৃষ্ণন্ত সথ।-_কৃষ্ণসখ+, দেবান।ং র।জ। দেবর|জঃ। 
রাগন্ ও সথি শব্খ, শেষ পদ হইলে তৎপুরুষ লমাসে সম]সান্ত টচ, হয়। 

রাজ; পন্থাঃ রাজপথ: (তত্পুরুষ সমাসে পথিন্ শব্দের উত্তর অ হয়), ইক্ষুণাং 

ছায়া ইক্ষুচ্ছাযম্ (বছর ছাযা বুঝাইলে ষষ্ঠী তংপুরুষ সমাসে ছায়! শব্ধ ব্লীবলিঙ্গ 
হয়)। কিন্তু ইক্ষোঃ ছায়া ইক্ষুচ্ছায়া। গবাং শাল। গোশালা, গোশ।লমূ। 

্রীণাং সভা স্রীসভম্ (জ্্ীসমূহ অর্থে), স্্রীসভ। (শ্রীলোকের 
সভাগুহ) মৃগ্যাঃ পদম্-_মৃগপদম্, ছাগ্যাঃ ছুগ্ধম্ ছাগছুগ্ধমূ, মৃগ্যাঃ ক্ষীরম্ মুগ- 
ক্ষীরমূ, কাল্যাঃ দাসঃ কালিদাস: কিন্তু চণ্যাঃ দাসঃ চণ্ডীদাসঃ | 

দস্তানাং র(জা রাজদন্তঃ, হংসান!ং রাজ! রাজহংসঃ ইত্যাদি স্থলে ষষ্যস্ত 
পদ পরে বসিয়াছে। 

সগুমী তথুপুরুষ সমাদ- ইহাতে সধম্যত্ত পদ পূর্বে বসে এবং প্রগমান্ত 
পদ পরে বসে। দানে শৌঁওঃ দানশৌওঃ, শানে নিপুণঃ শীস্্রনিপুপঃ মাষে . 

দেয়ম্ মাসদেয়মূ, পূর্বাহে কৃতম্ পূর্বাহকতমূ। 
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ইহ। ছাড়াও অনেকপ্রকার তৎপুরুষ সমাস আছে- এক দেশী তৎপুকরুষ-_ 

একদেশ শব্দের অর্থ অংশ বা অবয়ব একদেশ আছে যাহার সে একদেশী অর্থাৎ 

অবয়বী বা সমগ্র। সমগ্রের সহিত অংশবিশেষের নমাস একদেশী সমাস । 

এই সমাসে খ্ঠযন্ত প্্দ পরে বসে এবং প্রথমান্ত পদ পূর্বে বসে। 

পূর্বং কায়স্যু পূর্বকায়ঃ অহ; পূ্বম্ পূর্বাহ: অহ্নঃ মধ্যম্ মধ্যাহ্ঃ; অর্ধং 

গ্রামস্য অর্ধগ্রামঃ (গ্রাষের»্সমান অর্ধেক )। অর্ধশন্দের অংশমাজ্জ অর্থ হইলে 

অর্ধ গ্রামন্ত গ্রামার্থঃ। পূর্বাহ্ণ: দিনের পূর্বভাগ, কিন্তু পূর্বম্ অহঃ পূর্বাহঃ 

আগের দিন ( কর্মধারয় সমাস )। 

নঞ্, তপুরুষ সমাস__ন্বস্ত পদের সহিত নএ, এই অব্ায়ের সমাস 

না, তৎপুরুষ সমাস। ইহাতে নঞর্থ পূর্বে বসে। ব্যঞ্নবর্ণ পরে থাকিলে নএং 

এর স্থানে অ হয় এবং দ্বববর্ণ পরে থাকিলে নএ এর স্থানে অন্ হয় 

ন এছ: অসিদ্ধ, ন আদিঃ অনাদি? ন ইষ্ম্ অনিষ্টম ন বিসঃ অবিষবঃ কিন্ত 

বিছুর্ি-ব: অবিক্ষম (অব্যমীভাব সমাস অভাবার্ধে )। ন ভিন্ন; নভিম্নঃ ন 

সংহত: সতহত; (সপং্পা সমাস )। 

নঞ. এর ছয়টি অর্থ__তৎলাদৃশ্ঠমভাবশ্চ তান্তত্বং তদল্পতা। 

অগ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নএর্থাঃ ষট্ প্রকীতিতাঃ ॥ 

সানৃষ্ঠার্থে ন ব্রাহ্মণ: অক্রান্মণঃ (আদ্মদণ সদৃশ কষত্রিয়াদি ), অভাবাথে-_ন 

হখম্ অনুখম্ (স্থখের অভাব), অন্থত্থ অর্থে-_ন অশ্বঃ অন্বঃ (অশ্বভিয় গর্দভাদি), 

অল্নত্ব অর্থে-ন কেশী অকেণী (অল্পকেনী ), অপ্রশ অর্থে _ন কাল: অকাঁলঃ 

(অপ্রশত্ত কাল", বিরোধ অর্থে-ন হ্থরঃ অস্থরঃ ( হরবিরোধী )। 

ন রাজ! অরাজ! ( সমালাত্ত টচ, হইবে না) এইরূপ ন সথা অসখা। 

উপপদ তথপুরুষ সমাস-পরস্থিত কৃদন্ত শব্দের মহিত, স্থুবস্ত উপপদের 

সমানকে উপপদ তৎপুরুধ সমাস বলে। ক্দস্ত শব্দের সহিত বিডক্তিঘুক্ত না 

করিয়াই এই সমাস হয়। কুস্তং করোতি (যঃ সঃ) কুত্তকা রঃ কুস্ভম, এক সৃহ্িত 

কার এই রৃদস্ত শব্ষের সমাস লত্যাৎ বঙ্তি সত্যবাদী, পদ্ষে জায়তে গন্কজম্ 

ধর্মং জানাতি ধর্ষজঃ, এইন্ধপ সরোজম্ জলঢ়র$। অগরলয়ঃ ইত্যাদি। 

কুড়ি গদি তৎপুক্তাধ গমান-_কুৎদিত অর্থে কূশঝোর ' সহিত সমাস 

কুতৎপুরহ গাল, কুপিতঃ গুরথঃ কুষখ (বিকে কিন্পুকদ+ কারক, 
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কুৎসিতম্ অল্পমূ্ কদন্নমূ, কুৎসিতঃ অশ্বঃ কদশ্ব:, ঈষৎ উ্ণম্--কছুফম্, কোফম্ঃ 

কবোঞ্চম.| কুৎসিতঃ পন্থাঃ কাপথম,, কুৎসিতঃ রাজ! কিংরাজা ( সমাসস্ত 

টচ, হয় নাই)। এইকপ কুৎ্সিতঃ সখা কিংসখ| । 

গতি তৎপুরুষ সমাস- প্র, পরা প্রভৃতি কুড়িটি, অনুং প্রভৃতি অব্যয় ও 

চি ডাচ, গ্রভৃতি প্রত্যয়াস্ত শব্দ, ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে গৃতি সংজা। লাভ 

করে। ধাতুর সহিত গতির মাসকে গতি তৎপুক্রয় সমাস বা গতিসমাস বলে। 
গ্রবিশ্ঠ, হ্বীরুত্য, অলঙ্কত্য, সংকৃত্য, নমস্কত্য ; এই সমস্ত উদাহরণে সমাস 
হইয়াছে বলিয়াই ক্কাচ, না হইয়া ল্যপ, প্রত্যয় হইয়াছে । 

গপ্রাদি সমাস--গ্র গভূতি নিপাতের সহিত স্থবস্ত পদের সম!সকে প্রাদিতৎ- 
পুরুষ সমাস বা প্রাদিসমাস বলে। প্রকু্ঃ ভাব; প্রভাব:, শোভনঃ পুরুষঃ নুপুরুষঃ, 

মালামতিক্রান্তঃ অতিমালঃ, উংক্রান্তঃ বেলাম্ উদ্বেলঃ, মুখম, অভিগ্রতম্ অভি- 

মুখম্চ নির্গত; কৌশাঙ্্যাঃ নিফৌশাছিঃ, ঈষৎ মধুরঃ আমধূরঃ (৫ 
তৎপুরুষ সমাসের নিয্লিখিত রূপগুলি লক্ষ্য করিবে-_ য়. 
পুরুষন্য আযুঃ পুরুষাম্ুষম, বৃহতাং পতিঃ বৃহম্পতিঃ, অন্তন্ত অর্থ “অন্।থঠ, 

অন্যদর্থঃ, শতাৎ পরম, পরঃশতম,, সহন্াৎ পরে পরঃসহত্রাঃ, গোঃ পদম, 
গোম্পদম্, অয়াণাং পদ্থাঃ ত্রিপথম্ রাজ; সভা রাজসভা, সপতেঃ সভা নৃপতিসভা, 

রক্ষসাঁং সভ। রক্ষঃসভম্, ত্রীণ[ং সভা স্ত্রীভম্ (স্ত্রীসমূহ ), স্ত্রীণাং সভা স্ত্রীসভা 
(স্ত্রীনভা গৃহ ), পথাং রাজ! রাজপথ:, খণে উত্তমঃ উত্তমর্ণ, আ চর্ধমূ আশ্চর্যম্ 

( অদ্ভুতম্ ), আচর্ধম্ (আচরণীয়ম্ )। 
তৎপুরুষ ও কর্মধারয় সমাসে রাজন্ঃ সধি ও অহুন্ শব শেষে থাকিলে 

সমাসাস্ত টচ. হয়, উহ!র অ থাঁকে এবং শবটি অকারাস্ত হয়, রূপ নর শব্খবৎ__ 

দেবানাং রাজা দেবরাজঃ রাজঃ সথা রাজনখঃ । 

খক্, পুর, অপ,, ধৃঃ, পথিন্ শব তংপুরুষ সমাসে পর পদ হইলে সমাধাস্ত অ 

হয়-পথাং রাজ রাজপথ । 

বর্মধারয় সমাস 
বিশেষণং বিশেষ্তেণ বছলম._- 
বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের সমাসফে কর্ষধাত্রয় মাল বলে। 

তগুকুষঃ সমানাধিকরপঃ বর্মধারয়ঃ--যে তৎপুরুষ সমাসে সমন্তমান পদ্য 
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একই পদার্থকে বুঝায় সুতরাং সমান বিভক্তান্ত তাহাকে কর্মধ।রয় সমাস বলে। 
যথা--নীলমূ উৎপলম্-_নীলোৎপলমূ (বাংলায় যেই নীল সেই উৎপল), 
নব; পল্লবঃ--নবপল্পবঃ, সর্বে লোকাঃ-স্নর্বলোকাঃ | 

কর্মধারয় সমাসে সাধারণতঃ বিশেষণ পদ পূর্বে বসে-নীলোৎপলমূ। মহৎ 
শব্ধ বিশেষণ হইলে মহৎ ও মহতী স্থানে মহা হয়_-মহান্ পুরুষঃ বিটা 
মহতী দেবী-মহাদেবী । 

ত্রীপিঙ্গ পূর্বপদ হইলে এবং উহার পুংলিঙ্গ রূপ থাকিলে ট্ী হয 

সুন্দরী ভাষা- হুন্দরভাষা। 'ুষ্ চতুর্দশী কৃষ্ণচতুর্দশী । বিদ্ুষী ভার্ধা-_- 

বিদ্্ভার্ধা | ব্রাহ্মণী ভাষা-_-ব্রাক্ষণভার্া। পাচিকা স্ত্রী--পাচকন্ত্রী। 
পূর্বকাল ও উত্তরকাল বুঝাইলে ক্ত প্ররত্যয়ান্ত পদঘ্বয়ের সমাস হয়--আদৌ 

ন্প্তঃ, পশ্চ।ৎ উখিতঃ, সুঞ্চে(গিতঃ, মাতানুলিপ্তঃ, দভাপন্ধতঃ । লক্ষ্য করিবে 

এখানে ছুইটি পদই বিশেষণ। 

, অহন্ ও সথি শব্দের সহিত কর্মধারয় সমালে সমাসাস্ত টচ. হয়, 

ং শব্দটি অকারান্ত হয়, রূপ হয় পুংলিঙ্গে নর শববৎ। মহান্ 

রাজা--মহারাজঃ, প্রিয়; সথ।-_প্রিষসথঃ, পূর্বম্ অহঃ-_পূর্বাহঃ | কিন্তু স্থরাজা, 

কিংরাজা, কিংসথা প্রভৃতি স্থানে সমাসান্ত হয় না। নং! বুঝাইলে সংখ্যাবাচক, 
শবের সহিত কর্মধারয় সমাস হয়--সথ খষয়ঃ সধর্য়ঃ | 

কৃষসর্প, অবিগ্রহ নিত্যসমাস__এখানে বিগ্রহবাক্য নাই। অন্তঃ রাজা 

- বাজান্তরম্, অন্যঃ দেশঃ--দেশাস্তরমূ, অন্তৎ বনম্--বনাস্তরম্--এগুলি অন্বপদ 

বিগ্রহ নিত্যসমাস, এখানে সমাস ঘটক পদগুলির সহিত সমাস হয় না। 
কর্মঘায়য়ের ভেদ 

রূপক, উপমান ও উপমিত সমাস 
যাহার সহিত উপম! বা সাদৃন্ত বর্ণনা করা হয় তাহা উপমান। যাহার 

উপমা দেওয়! হয় তাহ উপনেয়। যে কারণে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃষ্ব, 
তাহা সামাস্গ ধর্ম ব।৷ উভয়সাধারণ ধর্ম । যথা--টাদেক স্তায় উজ্জল মুখ-_এখানে 
চাদ উপমান, মুখ উপমেয় এবং উজ্জ্বলতা উভয়লাধারণ ধর্ম । 

' ক্ধপক--উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা করিয়া যে সমাস হয় তাহাকে 
স্পক সমাস বা রূপক বর্মধারয় সমাস বলে। মুখমেৰ চজ্জঃ--মুখচজ৮ 
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বিজ্তা এব ধনম্-_বিগ্াধনমূ্, খোক' এব অগ্নিং_শোকাগিঃ, ছুঃখমেব সাগরঃ_ 
ছুঃখসাগরঃ | 

উপমান কর্মধারয় সমাস- উপমান পদের সহিত সামান্যধর্ম-বোধক 
পদের সমাল উপমান সম|স ( উপমানানি সামান্তবচনৈঃ ), ঘনঃ ইব শ্যাম+- 
ঘনশ্যামঃ, অনলঃ ইবঃ উজ্জ্লঃ-_-অনলোজ্জলঃ, শৈলঃ ইব উন্নত: _শৈলোননতঃ, 

নবনীতঃ ইব কোমল:--নবনীতকোমলঃ, শঙ্খঃ ইব ধবলঃ--শহ্ঘধবলঃ, মৃগী 
ইব চপলা' মুগচপল| | 

উপমিত কর্মধারয় সমাস- সামান্য ধর্ম উহা থাকিলে উপমান ও 

উপমেয়ের মধ্যে যে লমাস হয় তাহাকে উপমিত সমাস বলে। পুরুষ ব্যারঃ 

ইব-- পুকুষব্যাত্রঃ, নরঃ শাদূল ইব_ নরশার্দলঃ, মুখং চন্দ্র ইব- মুখচন্ত্রঃ, 
পুমান্ গৌঃ ইব-_পু্জবঃ, পাণিঃ পল্পবঃ ইব -গাণিপজ্পবঃ। কিন্তু পুরুষঃ ব্যাগ 
ইব শ্রঃ মুখং চন্দ্র ইব রম্যমু ইত্যাদি স্থলে উপমিত সমাস হুইবে না। করণ 
সাধারণ ধর্ম উহ নাই। 

উপমিত সমালে উপমেয়ের অর্থে প্রাধান্য থাকে। র্ নস 

উপমানের অর্থের প্রাধান্ত থাকে। যথা--মুখচন্দ্র উদেতি এই বাক্যে য়, 

উপমান চন্দ্রের সহিত অন্বিত, স্থতরাং উপমানের অর্থের প্রাধান্ত আছে 
বলিয়া রূপক সমাস। কিন্তু শিশোঃ মুখচন্দ্রং চুম্ঘতি এখানে চুম্বন উপমেয় 

মুখের সহিত অস্থিত) স্ৃতরাং ইহাতে উপমেয়ের অর্থের প্রাধান্ত আছে 
বলিয়৷ উপমিত সমাস। মুখচন্ত্র; শোঁভতে এখানে মুখচন্ত্রঃ রূপক ও উপমিত 
ছুইই হইতে পারে। 

মধ্যপদলোপী ক্মধারয় সমাস 
কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদ্দের শেষের অংশ লোপ পাইলে তাহাকে মধ্যপদ- 

লোপী কর্মধারয় সমাস বলে। ইহাকে শাক্ষপাধিবাদিবৎ সমাস বলা হয়। 
শাকপ্রিয়। পাঘিবঃ-শাকপার্থিবঃ. সিংহচিহিতমাসনম্--সিংহাসনম্, 

ছায়াপ্রধানঃ তরুঃ- ছায়াতর:, দেবপ্রিয়: ত্রান্ধণঃ - দেবব্রাঙ্মণঃ বিষ্বানামা 

গিরিঃ_বিদ্ধ্যগিরিঃ,.. তিলমিশ্রিতঃ  ততুলঃ--ভিলতঙুলঃ:, ধর্মজনকম্ 

অরণ্যম্-ধর্মারণ্যম১ হুবর্গনিমিতঃ অকঙ্কার:_ুবর্ণালঙ্কারঃ+, রত্বনিমিতম, 
আসনম.--বত্বামনম,। রী 
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দ্বিগুসম।স 
সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত যে কর্মধারয সমাস তাহাকে দ্বিগুঘমাস বলে-_ 

সংখ্যা পুর্বে দ্বিপ্তঃ। দ্বিগুসম[সে সংখ্যাবাচক শব পূর্বে থাকে । তংপুরুষ 

সমাসের একটি বিশেষপ্রকার কর্মধারয় সমাস) আব।র কর্মধারয় সমাসের 
একটি বিশেষ প্রর্কার দ্বিগু। কর্মধারয় ও ছিগড সমাসেও উত্তর পদের গ্রাধান্ত 

আছে। সেইজন্য ইহারা তৎপুরুষ সম|সের অন্তর্গত। 
তদ্ধিতার৫থের বিষষে, উত্তরপদ পরে থাকিলে ও সমাহ|র অর্থে দ্ধিগ্ুসমাস 

হয়। 

তদ্ধিতার্থের বিষয়ে যথা--পঞ্চভিঃ গে|ভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগঃ, দ্বাভ্যাং গেজ্যং 

ক্রীতঃ দ্বিপ্, যগ্নাং মাতৃণামপত্যৎ পুমান্ যাগ্মাতুরঃ, পূর্বস্তাং শালায়াং ভবঃ 
শপীর্বশালঃ। 

উত্তরপদ পরে থাকিলে_পঞ্চ গাবঃ ধনং যস্ত সঃ পঞ্চগবধনঃ, পূর্বা গৌঁঃ 
প্রিন্স: পূর্বগবপ্রিয়ঃ। ত্রয়াণাৎ লে'ক|ন|ং নাথঃ ব্রিলোকনাথঃ। 

'অর্থে_ত্রয়াণাং লোকানাং সমাহাঁরঃ ভ্রিলোকী, চতুর্ণাং পদানাং 
সমাহার চতুষ্পদী, এইরূপ পঞ্চবটী, সপ্তশতী। সমাহার দ্বিগুসমাসে . উত্তরপদ 
অকারান্ত হইলে অনেকস্থানে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যুক্ত হয়। অনেকস্থানে সমাহার 

দ্বিগুনিষ্পম্পপদ ক্লীবলিঙ্গ একবচন- ত্রয়/ণাং ভুবনানাং সমাহারঃ ত্রিতৃবনম্, 

এইরূপ চতুযুগমূ, চতুষ্পথমূ, পঞ্চগবম্, গঞ্চরাজম্, পঞ্চরাজী, চতুর্দিশম্। কোনও 
কোনও স্থানে পুংলিঙ্গও হয়,যথা-_দ্বয়োরহ্থোঃ সমাহার; দ্বযহণ, এইরূপ জ্রাহঃ, 
দশাহঃ, সধ্থাংঃ। 

ঘল্ঘসমাস 

যে সমাসে সমস্মান প্রত্যেকটি পদের অর্থ প্রধান্র্ূপে প্রতীত হয় তাহাকে 
ঘষ্ঘঘমাস বলে। উত্তরপদার্থপ্রধানঃ দ্বন্থঃ। চকাবের ইতরেতরঘোগ ও . 

সমাহার অর্থে ঘন্ঘসমাস হয়। ছন্দসমাস ছুই বা বহুপদের মধ্যে হইতে পারে। 
ঘন্দসমাসে সমত্যপর্দের লিঙ্ক হইবে পরপদের লিজের অন্রূপ। বচন নিরূপণ 

করিতে হইবে সমস্তমান পদার্থের সমহীকে অবলম্বন করিয়া ৷ ময়ূরী চ কুকুটস্ট 
মযুরীকুদুটটৌ। এতো। কুকুট্চ মন্তুরী চ কুন্ুটমন্র্ষে! এতে । ্আপশ্চ তেজস্ 
অপ.তেজসী, জায় চ পতিশ্চ জান্গাণতী, দম্পতী, জম্পতী ' 
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রাশ্চ লক্ণশ্চ রামলক্ণৌ, বৃক্ষশ্চ লতা চ বুক্ষলতে, মাত চ পিতা চ মাতা 
পিতরো, মাতরপিতরো, পিতা চ পুত্রশ্চ পিতাপু্রৌ, নুর্ধশ্চ চন্ত্রমাশ্চ স্্ধাচন্তর- 
মসৌ, সোৌস্চ পৃথিবী চ গ্যাবাপৃথিব্যৌ, দিবস্পৃথিব্যো, মিজ্রশ্য বরুণশ্চ 
মিত্রাবরুণৌ, ছ্োৌস্চ ভূমিশ্চ হ্যাব[ভূমী, অথচ ধর্মশ্চ অর্থ ধর্যৌ ধর্মার্থো, হরশ্চ 
হরিশ্চ হরিহরো। 

সমাহার খুদ্ব-_ছুই বা বছপদার্থের সমাহার অর্থ/ৎ গমষ্টি বুঝাইলে 
সমাহার ঘবন্ব সমস হয়। সমাহার দ্বম্বনিষ্পন্ন শব্ধ সর্বদ। ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন। 
প্রাণীর অঙ্গ, বাছ্যন্ত্রের অন্গ ও সেনার অঙ্গ বুবঝাইলে সমাহার হ্বন্ঘসমাস হয়। 

প্রাণীর অঙ্গ_-পাণী চপাদৌচ পাণিপাঁদমূ, করো চ চরণৌ চ করচরণম, 
এইরূপ কর্ণন।সিকমূ, হন্তপাদম্। 

বাগ্যযন্ত্র--ভেরী চ পটহশ্চ ভেরীপটহম্, সেনাজ-_ধনূংষি চ এরাশ্চ রা 
শরম্, রখিকাশ্চ অশ্থারো হাশ্চ রথিকা শ্বারোহম্। 

যে সমস্ত প্রাণীর চিরন্তন বিরোধ অ|ছে তাহাদের সমহ|র ঘ £ হয়। 
সদ 

ক]কাশ্চ উদ্লুক।শ্চ কাকোনুকম্, অহয়শ্চ নকুলাশ্চ অহিনকুলম্ট,:... *্চ 

মৃষিকাশ্চ মার্জারমূষিকম্। 
ভিন্নলিঙ্গ নদীবাচক শব্দের সমাহার দ্ন্বসমাস হয়_গঙ্গা চ শোনশ্চ গঙ্গা- 

শোণম্ কিন্তু গঙ্গা চ যমুনা চ গঙ্গাযমুনে। 
ঘন্ব সমাসের কয়েকটি বিশিষ্ট পদ-__ 
বাক্ চ মনশ্চ বাঙমনসে, খক্ চ সাম চ খক্সামে, ভ্ত্রী চ পুমান্ চ স্ত্ীপুংসৌ, 

নক্তং চ দিবা চ নক্রন্দিবম্, অহন্চ রাত্রিশ্চ অহোবাত্রং অহনি চ দিবা চ 
অহর্দিবমূ, ঝক্ চ যজুশ্চ খগযভুষম্, রাতৌ চ দিবা চ রাত্রিন্রিবমূ। 

একশেষ 
একশেষ সমাস নহে । ইহা একটি বিশেষ বৃত্তি। ঘন্বসমাসের ম্বায় 

চকারযুক্ত ব্যাসবাক্য করা হয় বলিয়া ঘবন্ব সমাসের পর ইহার উল্লেখ করা হইল। 

একশেষ নম হইতেই বুঝ] যায একটিমাত্র শব অবশিষ্ট থাকে । 
একই বিভক্যন্ত একাধিক সমান অ|কৃতিবিশিষ্ট শব্খের মধ্যে একটিমাত্র 

অবশিষ্ট থাকিলে উহাকে একশেষ বৃত্তি বলে। ছুইটি একবচনাস্ত পদের একটি 

অবশিষ্ট থাকিলে একশেষনিপ্পন্॥ শষ দ্বিবচন ও বহুপদের একটি অবশিষ্ট 
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থাকিলে শব্দটি বহুবচন হইবে__রামশ্চ রামশ্চ রামৌ। নরশ্চ নরশ্চ নরশ্চ 

নরাঃ। রাজা চ রাজা চ রাজানৌ, শিরশ্চ শিরশ্চ শিরশ্চ শিরাংসি। মাতা 
চ পিত| চ পিতরৌ, ব্রাঙ্মণশ্চ ব্রাক্মণী চ ব্রাহ্ষণৌ, ভ্রাতা চ হ্বসা চ 
ভ্রাতরৌ। পুমান্ জিরা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের একশেষ হইলে শকটি 
পুংলিঙ্গ হয়। শুরুশ্চ শুরা চ শুরুং চ শুরানি, সাচ স চ তৎচ তানি, 

ক্লীবলিঙ্গের সহিতি একশেষ হইলে ব্লীবলিঙ্গ অবশিষ্ট থাকে । নপুংসকম, 
আনপুংসকেন। 

একশেষ যদি সমাস হইত তবে সমশ্তমান পদ্সমূহ থাকিত এবং লমাসাস্ত 

্রত্যয়যুক্ত হইয়া পন্থানৌ পন্থানঃ রাঁজানৌ রাজানঃ নল! হইয়া পথো, 
রাজা; হইত। 

স্রন্ব ও একখেষের পার্থক্য একশেষে পদগুলির আকৃতি ও অর্থ এক 

হইবে; দ্বন্বে আকৃতি ও অর্থ পৃথক হইবে । একশেষে একটিম[ত্র পদ থাকে কিন্ত 

বন্দে এি৮-, শব থাকে । একশেষে 'সমাহার নাই, ঘন্দে সমাহার অ|ছে। 
ান্ত হয না। সমাহার দ্বন্দ একবচনান্ত। 

বছত্রীহছি সমাস 
অন্ভযপদার্থপ্রধানঃ বন্ব্রীহিঃ_যে সমাসে সমন্তমান পদসমূহের অর্থ 

প্রধানপে প্রতীত না হইয়া অন্ত পদার্থকে বুঝায় তাহাকে বহ্ত্রীহি সমাস 
বলে। যথা_-পীতম, অন্বরং যন্ত সঃ পীতান্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণ: )। এখানে পীতান্বর 
শব পীত বা অথর (বস্ত্র) কিছুই না বুঝাইয়৷ পীতবন্তধারী শ্রীক্কে বুঝায়। 
এইরূপ- বহবঃ ত্রীহয়ঃ (ধান) যন্ত সঃ বহুব্রীহি: ( পুরুষঃ), বছ বা ব্রীছি না 
বুঝাইয়৷ যে লোকটির বহু ধান আছে তাহাকে বহুত্রীহি পুরুষ বলে। 

বহুব্রীহি সমাসনিষ্প্ন শব বিশেষণ, সুতরাং বিশেষ্বের অন্তরূপ বিভক্তি, 
বচন ও লিঙ্গ হইবে । বহবঃ মত্গ্যাঃ যন্িন (সরল) তৎ বহুমৎস্তং সরঃ। 

স্বচ্ছং জলং যন্টাঃ ( নগ্ভাঃ) সা শবচ্ছজল! (নদী ), শ্বচ্ছসলিলঃ হৃদ । 

বহত্রীহি সমাসে ছুইটি,স্্ীলিঙ্গ শব থাকিলে পূর্বপদটি প্রায়ই পুংলিঙ্গ হয়-_ 

সুন্দরী বুদ্ধিঃ যন্ত সঃ হন্দরবুদ্ধিঃ (ইহার রূপ মুনি শব্ববৎ )। 
বছত্রীহি সমাসে সহ শব্স্থানে ল হয় বিয়ে -সপুত্রেণ সহ বিশ্তমানঃ সপুত্রঃ 

বা সহপুত্রঃ | লহপদ্ধের সঙগগে সমাসিবন্ধ শব ক্রিহায় বিশেষণ হইলে ব্যামবাক্যে 

এ 
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যথা তথ! বা যথ। শ্যাৎ তথা দেওয়া হয়। সানন্দং ব্রজতি এখানে আনন্দেন সহ 

বর্তঘানং যথা! স্ত/ৎ তথ। (বা যথা তথা )। 

নঞ এর সহিত বন্থত্রীহি সমাস হইলে নঞ. এর পরস্থিত অস্তি অর্থ 
বুঝায় এরূপ বিদ্যমান প্রভৃতির লোপ হয়-_-অবিষ্যমানঃ পুত্রঃ যন্য সঃ অপুত্র: 
এইরূপ অধন;। 

বহুব্রীহি সমাসে সমস্তম।ন পদগুলির একই বিভক্তি হলে অর্থাৎ বিশেম্ত 
, বিশেষণ হইলে, উহাকে সমানাধিকরণ বনুত্রীহি বলে। স্তিরা বুদ্ধিঃ যন্য সঃ 
স্থিরবুদ্ধিঃ শ্রুতঃ বৃত্তান্তঃ যেন সঃ শ্রুতবৃত্তান্তঃ | 

সমস্তমান পদগুলির বিভক্তি ভিন্ন হইলে উহাকে ব্যধিকরণ বন্তত্রীহি 
বলে। শৃলং পাণৌ যন্ত সঃ শূলপাণিঃ, এইরূপ বীণাপাণিঃ, বজ্পাণিঃ, ক্ষণে জন্ম 
যশ্ত সং ক্ষণজন্মা । 

বহুব্রীহি সমাসেও মহৎ শব্দ বিশেষণ হইলে মহ! হয়-_মহাস্তো ভূজৌযস্ত 
সঃ মহাভূজঃ এইরূপ মহাবাছঃ, মহাবলঃ, কিন্তু ষঠীসমাসে মহুতঃ ভূজঃ মহত: 

এইরূপ মহদ্বলম,, মহদ্বাহুঃ, মহদ্ভোজ্যম্ ইত্যাদি। 
পরস্পরের ক্রিয়া বুঝাইলে সমান আকুতি বিশিষ্ট ছুই. ৯. . বা" 

সপ্তম্য্ত পদের বহুত্রীহি সমাস হয়, উহাকে ব্যতিহার বজ্ত্রীহছি বলে। উহাতে 
পূর্বপদের অন্ত্যত্বরের বৃদ্ধি হয় এবং সমাসাস্ত ইচ. হয়। উহার ই থাকে- দণ্ডেন 

দণ্ডেন ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তম্ দণ্ডাদণ্ডি, কেশেবু কেশেষু টির ইং যুদ্ধং 
প্রবৃত্তমূ কেশাকেশি, এইরূপ হস্থাহৃন্তি । 

লক্ষ্য করিবে পীতম্ অস্বরমূ পীতান্বরমূ কর্মধারয় সমাস, উহার অর্থ 
পীতব্, শব্বটি বিশেষ্য । গীতম্ অগ্বরং ষশ্য সঃ পীতাম্বরঃ ব্হুত্রীহি সমাস। 
উহার অর্থ পীতান্বরধারী (পুরুষ), শব্দটি বিশেষণ। বন্ত্রীহি সমাসে সথম্যস্ত ও 
্তপ্রতায়ান্ত পদ পূর্বে বসে--কণ্ে কাজঃ যস্য সঃ কণ্ঠেক লঃ, দীধো বাহ্ যন্ত 
সঃ দীর্ঘবাহু* গতঃ গ্রামঃ যেন সঃ গতগ্রামঃ। 

স্থ এবং স্থুরভি শব্ধের সহিত গন্ধ শব্দের বহ্ছত্রীহি সমাস হইলে এবং 
ত্বভাবিক গন্ধ বুঝাইলে সমাসান্ত ই হয়--হ্থ গন্ধঃ যন্তয তৎ্--ন্থগন্ধি পুম্পম্ 

এইরূপ স্থরভিগন্ধি পুষ্পম্ কিন্তু সগন্ধঃ বামুঃ । 

জায়া শব্দ শেষে থাকিলে জায়! স্থানে জানি হয়--যুবতিঃ জায় যন্ত সঃ 
যুবজানি:। এইরূপ সীতাজানিঃ, জানকীজানিঃ। 
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ধন; শব্ধ স্থানে ধন্বন্ হয় - পুষ্পং ধন্ুঃ যন্ত সঃ পুষ্পবস্থা, গাণ্তীবঘন্থা । 
খ-কাবান্ত ও স্ত্রীলি্গ ঈ কারান্ত ও উ-কারান্ত শব পবে থাকিলে সমাসান্ত 
কপ, হয়, ক থাকে, বহব্যঃ নগ্যঃ বশ্মিন্, স:- বছুনদীকঃ গ্রামঃ, স্থতনৃকা নারা। 
নদী মাতা য্য সঃ নদীম(তকঃ দেশঃ, মৃতঃ ভর্ত। যন্তাঃ সা মৃতভর্তৃক। নারী । 
প্রোষিতঃ ভর্তা যস্তাঃন্সা__প্রেষিতভর্তৃক] নানী । 

অক্ষি শব শেষে থাকিলে সম[সান্ত ষচ, হয়ঃ অ থাকে--কমলে ইব অক্ষিণী 

যন্য সঃ-_কমল|ঙ্গিঃ, যন্যাঃ সা কমলাক্ষী। স্থ ও ছুব্ শব্েব পবস্থিত হাদয় শব 
স্থনে হ্াৎ হয় যথাক্রমে বন্ধু ও শত্রু অর্থে_হ্থ হ্বদঘং যস্ত সঃ--মছাৎ (বন্ধু), 

ুহ্বদয়ঃ ( উত্তম হ্থদয় যুক্ত পুকষ )। এইবপ ছূর্ঘৎ ( শত্রু ), দুর্থদযঃ ( হৃষবদয়মুক্ত 
পুকষ )। শোভনাঃ দন্তাঃ যন্ত।: স।--হুদ্তী (যুবতী হইলে ) অগ্ঠথা স্থদন্তী, 
সমজ্স: পতিঃ যশ্য[: মা - সপত্বী, পত্ধ্যা মহ বর্তম[ন:--সপত্বীকঃ, এক: পতিঃ 

যন্ত|ঃ সা__একপত্বী, এক পত্রী যন্য স:--একপত্বীকৎ | 

লব্ংঃশঃ যেন সঃ লব্বষশাঃ, লব্ধযশক্সঃ বিশ্বং মিত্রং যন্ত সঃ-বিশ্বামিজ্ঃ 

ক বিশ্বমিজ্রঃ, ঘ্বয়োঃ দিশোঃ আপঃ যন্ত সঃ--দ্বীপঃ এইরূপ 

অন্তবীপঃ, প্রতীপঃ | ঘৌ বাত্রয়ো বা যেষাং তে-_ছিত্রাঃ, পঞ্চযাঃ, একঘে। 
গন্তং কামঃ যস্য সঃ--গন্ভকামঃ, গন্ভতং মনঃ যস্য সঃ--গন্ধমন[:4 বিদিতঃ 

ধর্ম; যেন সঃ__বিদিতধর্মা, কৃতং কর্ম যেন সঃ--কৃতকর্ম | 
সহম্প। বা সুপ স্থুপ। সনাগ 

সহস্থপা বা সুপ, স্থপা শবের অর্থ স্ত্বস্ত পদের সহিত স্ববন্ত পদের সমাপ। 

এরূপ বলিলে অব্যয়ীভাব, ততৎপুরুষ প্রভৃতি সকল সমাসই স্থপংস্থপা সম।স হয়। 

হতরাং স্থপন্থপা বলিলেই সকল, সমাস বল! হয়, অব্যয়ীভাবাদি বলার 
প্রয়োজন হয় না। অতএব যে স্থানে সমাস হইয়াছে, অথচ অব্যয়ীভাব, তং- 

পুরুষ গ্রভৃতির কোনটিই হয় নাই, সেখানে সহ্স্থপা বা স্থপক্্ণা সমাস হইবে । 
যথা--পূর্বং ভূতঃ-_ভূতপূর্বঃ বিস্পষ্টং পট্ঃ_বিস্পষ্টপটুঃ। 

নিত্য সমাস 
যেখানে লমাস হইয়াছে কিন্তু র্যাস্বাক্য নাই অথবা! ধ্যাসবাকা করিলে 

অর্থ অন্রূপ হয় তাহাকে মিত সমাস বলে। বথা-_কফসর্প, (কেউটে 
সাপ) । কফ সর্প কৃষলর্প) এরপ ব্যাসবাক্য করিলে অর্থ হুয় কলি 
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রং এর যে কোনও সাপ। যেখানে সমাসের নিজের শব্বসমূহ দ্বারা ব্যাসবাক্য 
হয় না তাহাও নিত্য সমাস। যথা-_অন্তঃ দেশ; দ্েশাস্তরম্। এখানে 
দেশ ও অন্তর শব দ্বারা ব্যাসবাক্য কর! হয় নাই । এইরূপ কুৎসিতঃ পুরুষঃ-_ 

কুপুরুষঃ | নিত সমাস দ্বিবিধ__-অ-বিগ্রহঃ নিত্যসমাসঃ এবং অস্বপদবিগ্রন্থঃ 
নিত্যসমাসঃ। নিত্য সমাস একটি পৃথক্ শ্রেণীর জমা নহে । অব্য়ীভাব 
তৎপুরুষ|দির অন্তর্গত। 

অলুক্ সমাস . 
সমাস করিলে দুইটি পদেরই বিভক্তির লোপ হয়। ফে সমাসে পূর্বপদের 

বিভক্তির লে।প হয় ন৷ তাহাকে অলুক্ সমাস বলে। লুক্ শবের অর্থ লোপ । 
ইহা কোনও পৃথক সমাস নহে। উক্ত সমাসসমূহেরই অন্তর্গত। যথা 

চতুর্থীতৎপুরুষ সমাসে-_আত্মনেপদম্, পরশ্মৈপদমূ। 
পঞ্চমীতৎপুরুষে-_স্তেক]ন্মুক্তঃ | 
ষীতৎপুরুষে_দাস্যাঃ পুত্রঃ ( অবৈধ পুত্র অর্থে ) ভ্রাতুদ্পুত্রঃ 1, 
সপ্তমীতংপুরুষে-যুধিষ্টিরঃ | 
উপপর্দতৎপুরুষে _বনেচরঃ অস্তেবাসী, সরমিজমূ, মনষিজম্। 
বহুত্রীহি সমাসে -কণ্ঠেকালঃ। 
নিম্নের উদাহরণ গুলির অর্থভেদ লক্ষ্য করিবে_- 
মহারাজঃ ( মহান্ রাজা, কর্মধা )__মহারাজঃ দশরথ; প্রাণান্ তত্যাজ। 

মহারাজ! (মহান্ র।জা যস্য, বহুব্রীহি )_মহারাজ। অয়ং দেশঃ | 
মহাভয়ম্ ( মহৎ ভয়ম্, কর্মধা )--স ব্যাক্রং দৃষ্ট। মহাভয়ং প্রাঃ । 

মহদ্ভয়ম্ ( মহত: ভয়মূ, ষষ্ঠী তৎ)-__ুর্জনঃ মহদ্ভয়েন দূরং গতঃ 
মহদ্ ভয়ম্ ( মহৎ ভয়ম্, অসমাস )-_কুক্ুরস্য ব্যাত্রাৎ মহদ্ ভয়মূ। 

প্রিয়সথঃ ( প্রিয়: সখা, কর্মধা )--দশরথ; ইন্্রন্য প্রিয়সধঃ আমীৎ। 
প্রিয়সখ ( প্রিয়; সখা যস্য, ব্ত্রীহি )_ প্রিয়সখা অভুনঃ রুষমবদৎ। 
অর্ধগ্রামঃ--(গ্রামস্য অর্ধমূ, একদেশী, ঠিক অর্ধেক )-_ ময় অর্ধগ্রামঃ লন; |, 
গ্রামার্ধ: ( গ্রামস্য অর্ধ; ষঠীতৎ, এক অংশ ) -গ্রাস্গার্ধে বসতি বিপ্রঃ। 

উন্নতমনাঃ ( উন্নতং মনঃ যন্য, বুত্রীহি )__উন্নতমনাঃ জনঃ পর্বস্বং দদাতি। 

উন্নতমনঃ ( উন্নতং মন, কর্মধা )--স দরিপ্রোইপি উন্নতমনঃ দধাতি। 
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পূর্বাহূঃ ( অঃ পূর্বম্ঃ একদেশী )-_পূর্বাহে দেবান্ পৃজয়েখ। 

পূর্বাহঃ ( পূর্বম্ অহঃ কর্মধা )- স্ পূর্বাহে প্রবাসং গতঃ। 
 তরুচ্ছায়া ( তরোঃ ছায়া, যষ্ঠীতৎ )-7তরচ্ছায়ায়াং পথিকঃ শেতে। 
তরুচ্ছায়ম্ ( তরূণাং ছায়া, ষষ্ঠীতৎ )-_তরুচ্ছায়ে সর্বে সমবেতাঃ | 

সুগন্ধি ( শ্বাভাবিক গন্ধ হইলে) সুগন্ধি পুষ্পম্ আনয়। 
স্থগন্ধঃ (গঙ্ধ' পরের হইলে )_ স্তগন্ধে! বাঘ়ুঃ গ্রবহৃতি। 
সথন্দরবুদ্ধিঃ (হুন্দরী বুদ্ধি: যস্য, বহুত্রীহি )_ সুন্মরবুদ্ধি; অয়ং জনঃ। 
নুন্দরীবুদধিঃ (শ্হন্দর্যাঃ বুদ্ধি', যণ্ঠীতৎ )- অত্র সথন্দরীবুদ্ধিঃ প্রশংসনীয়] । 
স্গাক্ষি (সৃগস্য অক্ষি, ষ্ীত২)- মৃগাক্ষি চঞ্চলম্। 

মগাক্ষী (মৃগস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্যাঃ, বহু )- হৃগাক্ষী নারী স্থবেশ! । 
'দেবসভ। (দেবতার সভ। )__পুরা স! দেবসভামাগতা | 
দেবসভম্ ( দেবসমূহ )-_দেবসভং প্রাপ্য নির্ভয়ো জাতঃ। 

+( মিত্র )__অয়ং জনঃ তব ৮৬১৬ 

'হার হৃদয় স্ন্দর )--ম্হাদয়ঃ জনঃ সর্বেষাং প্রিয়ঃ | 

মহারাজী (মহারাজের স্ত্রী )__মহারাজী মহারাজেন সহ আগত! । 
মহারাজা ( মহতী রাজ্তী )__মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়! সদয় । 
অবিদ্বঃ (ন বিশ্রঃ) নঞতৎ )--পথি অবিষ্ঃ অন্ত। 

অবিঙ্গম্ (নি্স্য অভাবঃ, অব্যয়ীভাব )-_রাক্ষসবধাৎ অবিদ্গং জাতম্। 

অন্ধুশীলনী 

১। সমাস কাহাকে বলে? সমাস ও সন্ধিতে পার্থক্য কি? 

২। সমাস প্রধামত কর়প্রকার ও কি কি? প্রত্যেকের একটি করিয়া 

উদাহরণ দাও । 

৩। একশেষ লমাস কি না? 
৪। সমাহার ঘন্থ ও সমাহার দ্বিগুর পার্থক্য নির্ণয় কর | 

€| নিত্যসমাস কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়। দাও। 
৬। করধারয় ও বহতীহি সমাসে গ্রতেগ কি? 

৭| উপমান ও উপমিত সমাসের উদাহরণ দাও । 
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৮। পার্থক্য নির্ণয় কর £₹_ 
অবিষ্বম্, অবিষ্বঃ; অর্থগ্রামঃ। গ্রামার্ধ:) পুর্বাহঃ, পূর্বাহঃ। মহাধনম্, 

মহদ্ধনম্, স্থন্দরীবুদ্ধিঃ, হ্থন্দরবুদ্ধিঃ; পীতাঙ্থরমূ, পীতাস্বরঃ , সুগন্ধি, 
স্থগন্ধঃ; বটচ্ছ।য়া, বটচ্ছাযম্। 

৯। ব্যাপঝ|ক্য সহ সমসের নাম লেখ 2 
উপবনম্, ছুভিক্ষমূ, আমুক্তি, সিংহ।সনম্, মুনিপুগবঃ, হুগ্বৎ, সথপ্তোখিতঃ, 

পঞ্চশতী, যুবজনিঃ, মূর্থন্রাতৃকঃ, নদীমাতৃকঃ, পুম্পধন্থা, লব্ষযশস্কঃ, বৃহস্পতি; । 
১০। এক কথায় বল +_- 

অগ্নিশ্চ সোমণ্চ, বাক্ চ মনশ্চ, মাতা চ পিতা চ, পাণী চ পাদ চ, 
হংসানাৎ রাজা, কুৎসিতমন্মমূ, প্রিয়ঃ ভর্তা! যস্যাঃ সা, নদী মাতা যস্য সঃ, 
বিশালে অক্ষিণী যস্যাঃ সা, বীরঃ পতিঃ যস্যাঃ সা, মহতঃ ধনম্, সরসি জায়তে 
যৎ তৎ, কুকুট্যাঃ অপ্ডমূ, হুম্দরী ভার্ধা, গিরেঃ সমীপম্, সতী বৃদ্ধিঃ যস্য 
তেন, মহান্ রাজা । 

১১। শুদ্ধ করিয়া লেখ £-- 

সনিবিষ্বে এতৎ করোতি। মৃতপিতরং বালকং পালয়। যখবিধিং 

কর্মং কুক। তৌ অহিনকুলয়ঃ ভাবং ধারয়ত:। পরমাহুন্দরীং কন্যাম্ 
অপশ্তং। পুত্রঃ বৃদ্ধো৷ পিতামাতরোৌ সেবতে। করচরণৌ প্রক্ষালয়। সা 
বায়সদম্পতী কুলামধিবসতি । প্রিয়সথে সত্বরযাগচ্ছ । 

জয়োদশ অধ্যায় 

্ত্ীপ্রত্যয় প্রকরণ ( 562017105 6001089 ) 

74181015910) টাপ. 87৫ ভীপ. 

পুংলিঙ্গ শব্দের সহিত টাপ, ,ডীপ,১ ডীষ, উউ, প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া 
সত্রীলিঙ্গে পরিবন্তিত করিতে হয়। টাঁপ, এর আ' থাকে, ভীপ, ও ভীষ, এর ঈ 

থাকে এবং উও. এর উ থাকে 1 যথা-অজ- অজা, নদ-নদী । 

অকারান্ত অজাদি শব্বের উত্তর আ যোগ করিলে স্ত্রীলি্গ হয়। যখা-__ 
অজ--অঞজজা, প্রি্ন_প্রিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মলিন-_-মলিনা, মরল- সরলা, 
রমিক- রসিক! । 
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প্রত্যয়ের ক শষের শেষে থাকিলে উহ্বার পূর্ববর্তী অকার স্থানে ইকার 
হয় ও স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা--বালিক--বালিকা, পালক-_পালিকা, গায়ক-- 

গাঁ়িকা, ন[যক- নায়িকা | 

কিন্তু অষ্টক প্রভৃতি শব্বেব ক এর পূর্ববর্তী অকারস্থানে ই কার হয় না। 

যথ| -অষ্টক-_অষ্টক।, কন্যক--কন্তকা, সেবক-_সেবকা (সেলাইকারিণী 
অর্থে সেবিক। হর), তারক--তারকা (উদ্ধারকারিণী অর্থে তারিক হয় )। 

গৌর প্রভৃতি অকারান্ত শবের শ্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথাঃ--গৌর--গোৌরী, 
কুমার--কুমারী, কিশোর-কিশোরী, কবর--কবরী (খোপা), কবরা 

( চিত্রিত। ), দেব--দেবী, হন্দর__সুন্দরী | . 
জাতিবাচক অ কারাস্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা-_ক্রাঙ্গণ-__ 

্রা্মীণী, মুগ__মৃগী, মযুর-_মধুরী, 'সিংহ-_পিংহী, জন্বক--জন্বুকী, ঘোটক-- 
ঘোটকী, মহিষ -_-মহিষী, নাপিত-_নাপিতী, নিষাঁদ-নিষাদী। 

বিট কতকগুলি শবে জাতি বুঝ।ইলেও ঈ হয় না, আ হয়। যথাঁ_ 
ঈ_-অজা» কোকিল--কোকিলা, বৎস--বৎসা» শুদ্র-্শ্জা, 

দ্র-মহাশৃক্রী, বৈশ্য --বৈশ্ঠা। | 

খ কারাস্ত শবের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যখা--দাতৃ--দাজী, কর্তৃু-কন্ত্রী, 
শিক্ষযিতৃ--শিক্ষমিত্রী, ধাতৃ--ধাত্রী, বিধাতৃ--বিধাত্রী । 

ন্ কারান্ত পৰের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথ!-_ গুণিন্্--গুণিনী, ধনিন্- ধনিনী, 
তপন্বিন্_-তপস্মিনী, উপকারিন্--উপকারিণী। 

কিন্ত রাজন্-_রাজ্ঞী, যুবন্_ যুবতি, যুনী, যুবতী, শ্বন--শুনী, মঘবন-_ 
মঘোনী, ম্ঘবতী। 

মতুপ, বতুপ, ও ক্রবতু প্রত্য়াস্ত শব্েরস্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা_ শ্রীদৎ- শ্রীমতী, 
গুণবৎ-_গুণবতী, গতবৎ-_গতবততী । 

ঈয়নুন্ প্রত্য়ান্ত শব্ধেক্ব স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। বথা--লবীয়স্-_অধধীয়সী, 
গরীয়স্__গরীয়সী, শ্রেযস্--শ্রেযসী, প্রেরস্-_প্রেয়লী | 

ভ্াদি, দিবা, চুরাদিগণীয় ধাতু ও শিজন্থ খাতু হইতে শত্প্রত্যয়নিশ্পর় 
শবের সত্রীলির্ে ত. এর পূর্বে ন্ আগম হয় ও পরে ঈ' যুক্ত হয়। থা 
ভবৎতবন্তী, ধাধং-ধাব্তী, গাং-গাঁ়ভী, দীধ্যৎ-দীত্যতী, ভক্ধযৎ-_ 
ভক্ষমন্তী, দশয়ৎ-্দপয়স্তী | 
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তুদাদিগণীয় ও আকারান্ত অদাদিগণীয় ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্/য় করিয়! 
স্্রীলিঙ্গ করিলে বিকরে ন্ এর আগম হয। যথা-_তুদৎ_তুদতী, তুদ্তী 
ইচ্ছৎ__ইচ্ছতী, ইচ্ছন্তী; লিখং_লিখতী, লিখস্তী; যাত্যাতী, যাস্তী , 
ভাৎ__ভাতী, ভান্তী। 

অন্থাত্র শতৃ প্রত্যয়নিষ্পমন শব্ধের স্ত্রীলিঙ্গে কেবল ঈ হয়। যথাঁ_সং_ 

সতী, শাসং__শাসতী, কুর্বৎ্_কুর্বতী, রুদৎ_রুদতী, দদৎ __দদূতী, শৃর্খং-_. 
শৃ্থতী, জানৎ__জানতী, গৃহৃৎ_গৃহ্তী | 
পুংলিঙ্গ সত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সত্রীলিঙ্গ 
অর্থকর অর্থকরী নশ্বর নশ্বরী 
ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্করী ঈশ্বর ঈশ্বরী 

মুন ৃম্ময়ী গত্বর গর 
চিন্ময় চিনয়া ভব ভবানী 

পঞ্চম পঞ্চমী শর্ব শবণী 

বৈষব বৈষবী রুত্র সাদী 
নর্তক নর্তকী বরুণ ১ 
খনক খনকী শিব শিবা 

মৈথিল মৈথিলী মৎস্য ম্সী 

নলিনাক্ষ নলিনাক্ষী মনুস্ত মনুষী 
প্রাচ প্রাটী বিহ্বস বিছুষী 
প্রত্যচ, গ্রতীচী, প্রত্য্ধী শ্বশুর বৃ 
তির্ষচ, তিরশ্চী, তির্ষধী: উদচ, উদীচী উদকী 

মন মনু মনায়ী, মনাবী সখি সবী 

পার্থক্য লক্ষ্য কর :-- 
যবন-_-ববনী ( যবনের স্ত্রী), (যবনানী)--(ষবনের লিপি) ষবানী--ছুই যব । 
হিম- হিমানী--মহৎ হিম । অরণ্য-_অরণ্যানী--মহৎ অরণ্য। 
স্থল-স্থলাঁ_কৃজিম ভূমি । স্থলী--অকৃত্রিম সুমি । . 
হুর্ষ-_নুরী-নুর্ধের মানবী পত্থী (কুস্তী)! ছুধা_ুধের দ্বীনী (ছায়া) 
মহারাজ--মহারাজী--মহারাজের স্ত্রী । মহারাজী-- হী রাজী । 
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সমাজ-_সম[জী-_ সম্রাটের স্ত্রী। সম্রাজ্জী-__সম্যক্ রাজী । 
তিহায়ন_প্রিহ|য়ন। (ত্রিহায়ণা শাল। )। আ্রিহায়ণী (ত্রিহায়ণী বালাং )। 

শূত্র শৃদ্রী- শদের স্ত্রী । শূত্রা শূজ্জাতীয় স্ত্ী। 
ঘট-্ঘটা-ক্ষুত্ঘট ঘটা__সমৃহ। 

ক্ষত্রিয়-_ক্ষত্রিয়ী, ক্ষত্রেয়াণী- ক্ত্রিয়ের স্ত্রী, ক্ষতরিয়া_ ক্ষতিয়ঙ্জাতীয় স্ত্ী। 
উপাধ্যায়_উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়িনী__উপাধ্যায়পত্থী, 

উপাধ্যায়া_ ব্যয়মধ্যাপিক। 

আচার্-_আচাধানী-_ আচার্ধপত্বী, আচার্ধা_শ্বয়ম্অধ্যাপিকা | 

নাগ নাগা-দীর্ঘা, নাগী-স্ুলা । 

নীল__নীলা__নীলবর্ণ (নীলা শাটী ), নীলী-_ওষধি (1018০) । 

সন্ুরঞ্ই সুন্দরী (নারী, ) স্ন্দরঃ-( প্রতিম! )। 
ঈশ্বর__ঈশ্বরী ঈশ্বরের স্ত্রী, ঈশ্বরা_ ব্বয়মূ প্রত । 
কিন্কর-একিন্ধরী__ভৃত্যপত্বী, কিচ্করাঁন্বয়ং ভৃত্য] । 

খোপা, কবরা_ চিত্রিত । 

সুন্দর দাত যুক্ত যুবতি, স্থ্দস্তী স্থদস্তা-_সুন্দর দাতযুক্তা। 

: পুহীতঃ যন্যাঃ সা পাণিগৃহীতী ( ভার্ষা ), পাণিগৃহীতা। ( হস্তধৃতা ) 

নু,নর-_নারী। পতি-পত্বী। গৃহপতি-_গৃহপতি, গৃহপত্বী । 
নভাপতি-সভাপতি, সভাপত্বী। অগ্তঃ অস্তি যন্ত।ঃ লা-_-অন্তর্বত্বী (গর্ভবতী) । 

একঃ পতিঃ যন্ত? সা__একপত্বী। সমান: পতিঃ যন্তাঃ সা--সপত্বী। 

বীরঃ পতিঃ ষন্তাঃ সা__বীরপত্বী ৷ 
পতিঃ অস্তি যস্তাঃ সা_পতিবত্বী (জীবদ্ভর্তক1)॥ পতিমতী- প্রতৃযুক্ত । 

-নিম্মলিধিত শব্গুঙলিতে টাপ. ও ডীপ. হয়-_ 
পুরাণ_পুর[ণী, পুরাণ] । বিশাল__বিশালী, বিশালা। 
উদার-উদারী, উদার] । হুকেশ-_স্থকেশী, হুকেশা। 

চন্ত্রমুখ-_চন্্রমুখী, চ্মুখা। প্রাঙসুখ প্রাঙসুখী, প্রা মুখা। 
শূর্ণনখ-_শৃ্নিখী, শৃপর্দ্থ] (্বাবপের ভগিনী) ক্কশা্-__কশাজী, কশাছা। 
সথক$-_সুকনী, সুক$1। -  স্বৃহ্গান্্র_-সবদুগতী, সৃছগান্জা। 
উন বিদ্বোষ্ঠা।" » কিন্ত মুগনেত_-সৃখনেআ] | 

১৮ 
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মুগনয়ন-__মগনয়না । চন্দ্রবদন- চন্দ্রবর্ন।। চারুদর্শন- চ।রুদর্শন। | 

মুছ-_ মৃদ্ধী, মৃদু । পটু-_পটণী, পটু । সধু-_সাঁধবী, সাধু। 

অনুশীলনী 
১। স্ত্রীলিঙ্গেব বপ লেখ £-_ 

মহারাজ, যুবন্, গ্রত্যচত সেবক; ইন্দ্র, বজক, শৃত্র, হ্্য, পটু, মৃন্মষ, শ্বন্, 
মনুয্ত, মনু, সুন্দর, কূপণ, যবন, মহৎ, নৃত্য শাসং, রাজন্, বরুণ। 

২। এককথাষ প্রকাশ কবঃ-- 

মহৎ অবণ্যমূ, যবন।নাং লিপিঃ মুদা! নিমিতা, শোভনাঃ দন্ত।ঃ যস্যাঃ স। 
যুবতিঃ, স্্যস্য মানবী স্ত্রী, একঃ পতিঃ যস্যাঃ সা, আচার্ধস্য পত্বী, সমানঃ পতিঃ 
যস্যাঃ সা, বসতি যা! সা, পৰিণয়েন গৃহীতঃ পাণিঃ যস্য।ঃ স।। বেপতে যা সা। 

৩। পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ-__ . 

আচার্ধা, আ/চাযানী  স্থযা, স্থবী। পতিবত্রী, পতিমতী , শৃদ্রা শুত্রী, 
সুদ্ূতী, সুদন্তী , মহাবাজী, মহারাজ্ঞী , স্থল, স্থলা ১ যবনী, যবনানী।« সম্রাজী, 

" জশ্রাজ্জী , পাণিগৃহীতী, পাণিগৃহীতা। পি য় 
৪। দুইটি শব বল যাহাদেব স্ত্রীলিঙ্গে একাধিক রূপ হয। 
৫। ক্ষুদ্র অর্থে এবং মহৎ অর্থে স্ত্রীগ্রত্যযের উদ[হরণ দ|ও । 
( ঘট-_ঘটা ক্ষুত্রঘট, অবণ্য-_অবণ্যানী (মহৎ অবণ্য), হিম-_হিমানী 

মহৎ হিম। 

পাতিশি 
সাধারণ ভুল এবং তাহার সংশোধন 

(0০912010010 611078 8100 (061: ০0119001010 ) 

সন্ধি-- অশুদ্ধ শুদ্ধ 
মুনীমৌ গচ্ছতঃ মুনী ইমৌ গচ্ছত;। 
সাধ্বেতৌ নরো। সাধ্ এতৌ নরৌ। 
লতয়েতে পুম্পিতে লতে এতে পুম্পিতে। 
অম্যশ্বাঃ ধাবস্তি অমী অশ্বাঃ ধাবস্তি। 
ভবান্গজ তি ভবানত্্ তিষ্ঠতু ৷. 
কঞ্চিঞিন্নগরে কন্মিংশ্চিক্লগরে | 



গত. 

মত্ত --- 

সাধারণ তুল এৰং তাহর সংশোধন 

শৃগালে! কাকং বদতি 

সে! গ্রামং গচ্ছতি 
এষে রাজপুত্র: 

পিতোরক্ষ 

তরোচ্ছায়া শীতলা 
অহুং গ্রামং অগচ্ছং 
সকর্মানি করোতি 

পথি নরাণ. পশ্ঠতি 

প্রতৃনা! উচ্যতে 

লতাধষু পুষ্পাণি জায়ন্তে 

হবীংসি দেবভোগ্যানি 
বচন কগণঃ পুস্তকানি পঠপ্তি 

ং দ।র[ং ন ত্যজেৎ 

লিঙ্গ__ 

শবরপ-_ 

বর্ধায়।ং নভঃ মেঘ।চ্ছন্নমূ্ 

নৃপঃ গ্রাণং ত্যজতি 

হস্তপাদযোঃ বিংশতয়ঃ অঙ্গুলয়ঃ 

১৭৪ 

শুদ্ধ 
শৃগালঃ কাকং বদতি। 

সগ্রামং গচ্ছতি। 
এব রাজপুত্রঃ । 

পিতারক্ষ। 

তরে|শ্ছায়৷ শীতলা । 

অহং গ্র/মম্গচ্ছমৃ। 
স কর্মাণি করোতি। 

পথি নরান্ পশ্তি। 

প্রভৃণা উচ্যতে। 

লতান্ছ পুষ্পাণি জায়ন্তে । 

হবীংষি দেবভোগ্যানি। 
বলকগণঃ পুস্তকানি পঠতি। 
বিশুদ্ধান্ দারান্ ন ত্যজেৎ। 

বর্ষাস্থ নভঃ মেঘাচ্ছন্নম্। 

নৃপঃ প্র/ণান্ ত্যজতি। 
হস্তপাদে বিংশতিঃ অন্থুলয়ঃ | 

ঘ্বে বিংশতী বালকাঃ গচ্ছন্তি বাঁলকানাং দে বিংশভী গচ্ছতঃ। 

শতানি পদ্মানি আনয় 

অন্তং মিন্রং পৃচ্ছ 

সর্বে গ্রজাঃ সুখিনঃ 

রাজঃ মহিমা অপারা 

বিছুষীং দারাং গৃহাগ 
হুন্দরীং স্ত্রীলোক পশ্য 

বৃত্যুতী বালিক] হসতি' 

শতং পদ্মানি আনয়। 

অন্তৎ মিত্র পৃচ্ছ। 

সর্ধাঃ প্রজাঃ স্থখিন্যঃ | 

রাজ মহিমা অপারঃ। 

বিছ্ষঃ দারান্ গৃহাণ 
হন্দারং স্ত্রীলোকং পশ্য। 

বৃত্যন্তী বালিক! হসতি। 
বাকাং ক্রবস্তী নারী রোদিতি বাকাং ক্রুবতী নাক্বী রোদিতি । 

সন্তাটন্ত আদেশ্ ইদম্ 
দধিন। অন্নং খাদতি- 

বাজ; আদেশ: অয়ম্। 

পন অশ্রং খাদতি। 



২৮০ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

অশুদ্ধ 

গাবং পশ্যতি ক্ষেত্রে 
নরপত্যুঃ আদেশ: পালনীয়ঃ 

মাতৃ.ন্ প্রণম্য গচ্ছতি 
দুরাত্মায়াঃ মনে সথখং নাস্তি 

বণিকন্ত কন্া স্ন্দরী 
সুর্যস্য তেজেন হদঃ শুফঃ . 

সদ সৎকর্মং কুরু 

ভিক্ষুকঃ অক্ষিণ কাণঃ 

ূবশ্মিন্ দিকেত্র্ব উদ্দেতি 
পশ্চিমন্তাং দিশি সমুদ্রঃ 
অষ্টানি ফলানি দেহি , 
ধনং দদন্ বালকঃ হসতি 

থাতুরূপ-_ স ধনম্ অদদৎ 

বালকাঃ শয্যায়াম্ শয়স্তে 
ব্যাধাঃ মৃগান্ হস্তি 
নৃপঃ রাজ্যং শাসতি 

স গৃহম্ অপ্রবিশৎ 
নৃপাঃ ধনং দদত্তি 

অব্যয় স দিবায়াং শ্বপিতি 
কদাপি মিথ্যাং মা বদ 

নক্তে দধি ন ভক্ষয়েৎ 

প্রাতে ভ্রমণং হিতকরমূ 
তে একত্রে বস্তি 

| অন্তথাং ন কুর্যাৎ 

বিভক্তি শিশু; শধ্যায়াম্ অধিশেতে 
সিংহঃ বনে অধ্যান্তে 

চা 

শুদ্ধ 
গাং পশ্যতি ক্ষেত্রে । 
নরপতেঃ আদেশ: পলনীয়ঃ | 
মাতৃ, প্রণষ্য গচ্ছতি। 
ছুরাত্মনঃ মনসি.স্ুখং নাস্তি। 
বণিজঃ কন্ত। সুন্দরী । 

সুর্যন্ত তেজসা হদঃ শুফঃ | 

সদা সৎকর্ম কুরঃ। 
ভিক্ষুকঃ অক্া! কাণঃ | 

পূর্বন্তাম্ দিশি হুর্যঃ উদ্দেতি ॥ 
পশ্চিমায়াং দ্িশি সমুদ্রঃ | 

অষ্ট ( অক্টো) ফলানি (দহি। 
ধনং দদৎ বালক এরি দাগ 
স ধনম্ অদদাৎ "রঃ না 
বালকাঃ শয্যায়াম্ শেরতৈ। 
ব্যাধাঃ মৃগান্ স্বস্তি । 

নৃপঃ রাজ্যং শাস্তি । 

স গৃহম্ প্রাবিশৎ। 
নৃপাঃ ধনং দদতি। 
স দিবা ব্বপিতি। 

কদাপি মিথ্যা! মা বদ। 

নক্তম্ দধি ন ভক্ষয়েখ। 

প্রাতঃ ভ্রমণৎ হিতকরম্ ।, 
তে একজ বসস্তি ৷ 

অন্তথা ন কুর্ধাৎ। 
শিশুঃ শষ্যামূু অধিশেতে ৷ 
সিংহঃ বনম্ অধ্যাত্তে। 

্রতূঃ তৃত্যায় অভিজুধ্যতি প্রত: ভৃত্যম্ অভিমুব্যতি । 



সাধারণ তুল এবং তাহার সংশোধন 

অশুদ্ধ 
মুনিঃ হিমালয়ে অধিবসতি 

ভিক্ষুকাং ভিক্ষাং দেহি 
শিক্ষক: ছাত্রং জুধ্যতি 

জলং পানং কুরু * 
মাতা পুত্রং মিহৃতি 
দুর্জনং ন বিশ্বসিতি 

পর্বতেভ্যঃ হিমালয়ঃ উচ্চতমঃ 

বকার-_ 

খ্মহং গৃহং জগাম 

অগ্ প্রাতঃ বুষ্টিঃ বভৃব 
মা টু 

৮ 

কুরু 

মহারাজ; এয়ঃ পুজা: 
র[জপথি ক্রীড়াং মা কুরু 

বালকঃ সবেগেন গচ্ছতি 
কষঃ রামস্য শ্রিয়সথা 

মাতৃপিতৃহীনঃ বালকঃ 
অহিনকুলয়ো ভাবম্ অবলহস্তে 

কৃৎপ্রত্য়-_ 
গৃহে অবস্থিত্ব1 হুঃখং লভতে 

কার্ধম অরৃত্য গতঃ 

গুরুং সেবস্তঃ শিষ্াং 

বর্ঘস্তং রোগং দুর্ীকুর 
বানয়ং বৃক্ষং আরোঢ়,মু অপক্কম্ 
পরম্য জব্যং ন গৃহীতব্যম্ 

২৮১ 

শুদ্ধ 
মুনিঃ হিমালয়ম্ অধিবনতি ; 

ভিক্ৃকায় ভিক্ষাৎ দেহি। 
শিক্ষকঃ ছাত্রায় কুধ্যতি। 

জলস্য পানং কুরু। 
মাত। পুত্রে দিহতি। 

হুর্জনে ন বিশ্বসিতি । 
পর্বতানাম্ ( পর্বতেষু ) হিমালয়ঃ 

উচ্চতম ) 

অহং গৃহম্ অগচ্ছম্। 

অন্ত প্রাতঃ বৃষ্টি: অভূৎ। 

* মা ভৈষী:। 

যথাশক্ি কর্ম কুরু। 

মহারাজস্য এ: পুত্রাঃ। 
রাজপথে ক্রীড়াং ম! কুরু। 

, বালকঃ সবেগং গচ্ছতি 
রুষঃ রামস্য গ্রিয়সখঃ | 

মাতাপিতৃহীনঃ বালকঃ। 
অহিনকুলস্য ভাবম্ অবলম্বত্তে। 

গৃহে অবস্থায় ছুঃখং লভতে 
কার্যম্ অকুত্বা গত; | 

গুরুং ৫সবমানাঃ শিক্তাঃ | 
বর্ধমানং রোগং দূরীকুকু। 
বানরং বৃক্ষমূ আরোহস্তম্ অপ্ভম্। 
পরস্য জব্যৎ ম.গ্রহীতব্যম্। 



খ্চহ 

অশুদ্ধ 
তদ্ধিত__ 

লক্ষমীমান্ অয়ং জনঃ 

মতিবান্ অয়ং বালকঃ 

গঙ্গায়াঃ যমুন। ক্ষুদ্র 
বাট্য-__. 

তেন ত্বম্ দৃশ্ততে 
রামেণ পুম্তকম্ অপঠৎ 

বিপ্রেণ ছ।গং গ্রামং নীয়তে 

গোপেন গং হুপ্ধং দুহাতে 

ময়! বনং দৃষ্টবান্ 
ময়! গ্রমং গন্তব্যমূ 

আধুনিক ব্যাকরণ কোৌমুদ্ী 

শুদ্ধ 

লক্ষীবান্ অয়ং জনঃ। 
মতিমান্ অয়ং বালকঃ |, 

গঙ্গায়াঃ বমুন! ক্ষোদীয়সী (কষুত্রতর]) | 

তেন ত্বম্ দৃশতসে। 
রামেণ পুস্তকম্ অপঠ্যত। 

বিপ্রেণ ছাগঃ গ্রামং নীয়তে | 

গোপেন গৌঃ ছুগ্ধং দুহাতে 
ময়] বনং দৃষ্টমূ। 

ময়া গ্রামে! গন্তব্যঃ | 
অঞুদ্ধ সংশোধনের আদর্শ £-_ 

কদাপি ভবান্ মিথ্য/ং মা বদ 

ত্রষঃ বালিকাঃ অন্মিন্ দিশি 
আগচ্ছন্তি 

সমাটশ্ত শব্রণাং ভয়ং নাস্তি 

ধনিনঃ দরিদ্রান্ ধনং দদত্তি 

মহতি বিপদি অপি সাধবঃ মরণং 
ন বিভ্যস্তি 

শিশু: শ্বাছুম্ অন্নং ভুনক্তি 
ব্যাধঃ বাণান্ প্রক্ষিপ্তবা 

মুগন্ হস্তি 

বিংশতয়ঃ নরাঃ ভূমৌ 
অধিশেরস্তে 

যথাশক্তিং প্রিয়সখ্যুঃ কাধং কুরঃ 

তে বাক্যং মম ন রোচতে 

আপদে ভগবানেব অন্মাকং শরণঃ 

দিবি দেবা; অধ্য|সন্তে 

অষ্টানি ফলানি লতাৎ আহর 

কদ।পি ভবান্ মিথ্যা না 

তিন্র বালিকাঃ অস্ত "বট 

সম্রাজঃ শক্রভ্যঃ ভয়ং নাস্তি। 

ধনিনঃ দরিদ্রেভাঃ ধনং দদতি । 

মহত্যাং বিপদি অপি সাধবঃ' 

মরণাৎ ন বিভ্যতি । 

শিশু; স্বাছু অন্নং তূঙ্ক্তে। 

ব্যাধাঃ বাণান্ প্রক্ষিপ্য মৃগান্ ্বন্তি 

বিংশতিঃ নরাঃ ভূমিম, অধিশেরতে । 

যথাশকি প্রিয়সধস্য কার্ধং কুরু। 

তব বাক্যং মহৎ ন রোচতে। 

আপর্দি ভগবানেব অন্মাকং পরণম,। 

গ্াম্ ( দিবম্) দেবাষঅধ্যাসতে ।' 

অই ফলানি লতায়/ঃ আহ্র | 



সাধারণ ভূল এবং তাহার সংশোধন ২৮৩ 

অস্তুদ্ধ শুদ্ধ 

বর্ষায়াং নভঃ মেঘাবৃতঃ তিষ্ঠতি বর্ষাস্থ নভঃ মেঘাবৃতং তিষ্ঠতি। 
প্রাতে ভ্রমণং তত্ত রোচতে প্রাতঃ ভ্রমণং তশ্মৈ রোচতে 
পিতো। বক্ষ মে প্রিয়সখাযম্ পিতারক্ষ মে প্রিয়সখম্। 

অন্তো মে মিতো! নাস্তি অন্তৎ মে মিভ্রং নান্তি। 

অপারা হি ভগবানম্ত মহিমা অপারো হি ভগবতো মহিমা । 
অশ্মিন্ দিশি মহান্ সরে। বর্ততে অন্যাম্ দিশি মহৎ সরো! বর্ততে। 

অগ্ঠ প্র/তে বৃষ্টিবভূব অগ্থ প্রাতঃ বৃষ্টিরভূং । 

মে মনে হখং নাশ্ডি মম মনসি শ্রখং নান্তি। 

শিখবো শধ্যায়াং শেরন্তে শিশবঃ শধ্যাষাং শেরতে। 
যশং লঙিতুং সর্বদা যতেত যশো! লক্ষ,ং সর্বদা! যতেত। 

মহ|রু!ঞ্ঞঃ আদেশমিদম্ মহ/রাজন্ত আদেশোইয়ম, 

তু ব্রণত্ব! ভক্তো গতঃ : ভগবন্তৎ প্রণম্য ভক্কো গতঃ। 

প্াঢুং বানর দরদ  অহং বুক্ষমারো হস্তং বানরমপস্তম, 

অনুশীলনী 

বিপদ।ৎ রক্ষ মাং ভব[ন্। প্রাতে উখায় ভগবানং ম্মর । বিপদে কো মম 
প্রাণৎ রক্ষেৎ?  এষে| বালকঃ মিথ্যাং বতি। অয়ম্ আগচ্ছতি মহারাজঃ 
মিত্রঃ। অহং তং পঠিতুৎ দর্শ। প্রাণন্ত ভয়াৎ স গৃহমপ্রবিশৎ। রাজা প্রজান্ 
শাসতি। মেবাকাং ত্বাংন রোচতে। স্থত্বদন্ত হিতং বচং শৃণু। অমাশ্থাঃ 

রাজপথি ধাবস্তি। রাজপথি সাবধানেন গন্তব্যমূ। লক্ষমীমান্ ধনায় উৎস্থৃকঃ। 

রাত্রে আগতে তে তরুমূলেধু অধ্যবসন্। আলম্তং পরিত্যন্কা কর্মং কুরু। 
নরপতুঃ শতানি পুআঃ অ।শন্। মাতৃন্ প্রথত্বা গ্রামং গচ্ছতি। তন্য প্রতি 

রজ্ঞ: মহান্ দয়া। মাম্ অন্যং ফল দেহি। ক্ুর্ধঃ পূর্বায়াং দিশি উদ্দেতি। 
পশ্চিমন্ত/ং চান্তং গচ্ছতি ত্রীণি শতানি বালকাঃ আগতাঃ। বর্ধায়াং, 
সরিৎ বেগবান্ ভবতি। রাজপুত্র; বণিকন্ত দুহিতাং গৃহ্বাতি। দুগ্ধং পানং 
কুর্বন্ শিশবঃ জীবস্তি। কর্ম অকুত্য ন লিদ্ধিং লভিয্বসি। গুরুনিন্দান 
কর্ণং দদন্ ব্বর্গে ন অধিবসেৎ। 



২৮৪ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

অনুবাদ প্রকরণ 
71818518010) 00100 736178911 2100 171781151) €0 92105910111 

অনুবাদ প্রণালী 
অন্ছবাদের নিয়মগুলি প্রত্যেক প্রকরণের শেষে বল! হইয়াছে । - ছাত্রদের 

স্বিধার জন্ত এখানেও কিছু দেওয়া হইল। 
১। কর্তা ও ক্রিয়াপদ নিরূপণ করিবার পরে লক্ষ্য করিবে উহাদের 

কোন বিশেষণ আছে কিনা । যদি কর্ত!র বিশেষণ থাকে তাহা হইলে বিশেষণে 

কর্তার অনুরূপ লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হইবে এবং ক্রিয়ার বিশেষণ থাকিলে 

উহাতে সর্বদা ক্লীব লিঙ্গ ও একবচন হইবে । যথা- অশ্বঃ দ্রেতং ধাবতি। 

কর্তার বিশেষণ কর্তার অন্থরূপ, যথা_ স্থশীলঃ ছাত্রঃ পঠতি, স্থশীলা ছালী 
পঠতি । এইরূপ কর্ম অথবা! অন্তান্ত কারকের বিশেষণেও বিশেষ্তের অনুরূপ 

লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি হইবে । গস, 

২। 706 990 71569--এস্থলে বাংলায় যেরপ হুর্ধটি উরি... -প 
বলা হয় না, সংস্কতেও সেইরূপ “হর্যঃ উদ্দেতি' বলা হইবে, “ খনির নী, 
করিতে হুইবে না । 

পূর্বেই বলা হইয়।ছে 026, %৮%০, প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শবের 

অন্থবাদের প্রষ্লোজন নাই, একবচন এবং দ্বিচন দিলেই তাহা বুঝা'যায়, 
সেইরূপ ৪, ৪ প্রভৃতি শকেরও অগন্রুবাদের প্রয়োজন হয় না, একবচন ব্যবহার 

করিলেই তাহা বুঝা যায়। 
4১ 1081)--ইহার সংস্কৃত 'একঃ নরঃ না করিয়! “কশ্চিৎ নর$ এইরূপ 

অন্গবাদ করিতে হয়। এইরূপ 56 ৮606 €0 035 0109 এখানে "006, 

শবের অন্থবাদের প্রয়োজন নাই, যথা- স নগরং গতঃ | 177016 19 ৪ 01861 1 

€)০101৩8৮- এখানে "00৩1৩ শের “অনুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই, বনে 

ব্যাপ্ঃ অস্তি, এইরূপ বলিলেই চলে। 

৩1 সমাস জানা থাকিলে অন্থবাদে অনেকসময় লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তির 

ভূল হইবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং অনেকসময় বাকাটিও শ্রুতিমধুর হয়, 
যথা- নদীতীরে পাঁচটি ফল আছে _নগ্থাল্টীরে না বলিয়! নদীতীরে বর্লিলে 
শুতিমধুরও হয়, এবং নদীশব্মের বিভক্তিবচনও এড়ানো যায়। 
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৪। শতৃ-শানচ, প্রয়োগ যাইতে যাইতে, করিতে করিতে গুভৃতি 
অর্থ বুঝাইলে পরন্মৈপদী * ধাতুর উত্তর শত এবং আত্মনেপদী ধাতুর সহিত 
শানচ, যোঠা করিয়া অন্থবাদ করিতে হয়, যথা _ 

1 566 & (1867 602£)8-_অহম্ আগচ্ছন্তং ব্যান পশ্য।মি । 

ঈশ্বরের সেবা করিতে ক্রিতে সে মোক্ষলাভ করিল- ঈশ্বরং সেবমান: স 
মোক্ষম অলভত । 

ব/লকেরা বিগ্ভালয়ে যইতে যাইতে রি লোকটিকে গান করিতে দেখিল 
-_বিদ্য[লয়ং গচ্ছন্তঃ বালকাঃ গায়ন্তং দরিদ্রজনম্ অপশ্যনু। 

শতৃ ও শানচ, প্রত্যয়াস্ত শব্দগুলি ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিলেও বিশেষণ 

রূপে ব্যবন্থত হয়, স্বতরাং উহার! এবিশেষ্তের অন্রূপ লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তি 
প্রাঞ্ধ হয়, যখা_-বালিকাটি হাসিতে হাসিতে আসিতেছে--হ্সন্তী বালিকা 

আগচ্ছছ্তি | 

-ইংরাজীতে যেখানে (০ ৪০, (০ 6৪ ইত্যাদি 1220161%৩-এর 

৫ত সেখানে ধাতুর সহিত তুমুন্ প্রত্যয় ব্যবহার করিতে হয়। 
তুমূন্ শ্রত্যয়ান্ত শব্ধ অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করিলেও উহা! অব্যয় 
(কৃদস্ত )1 তবে তুমুন্ প্রয়োগকালে লক্ষ্য রাখিতে হুইবে যে, তুমুন্ প্রত্যয়াস্ত 
ক্রিয়া, ও সমাপিকা ক্রিয়ার একই কর্তা হওয়া আবশ্যক । ভিন্ন কঠায় তুমুন্ 
ব্যবহার না করাই উচিত। 

সে আমাকে যাইতে দেখিল-_-ইহার অন্থবাদ--স মাং গন্ভং পশ্যতি-_- 

বর্িলে ভূল হইবে । ইহার শুদ্ধ অনুবাদ হইদে--স মাং গচ্ছন্তং পশ্যতি। সে 

শাস্ত্র পড়িতে চায়-_স শান্ত্রং পঠিতুম্ ইচ্ছতি। তাহার! খেলিতে যায়_তে 
ক্রীড়িতুম্ গচ্ছস্তি ইত্যাদি । 

৬। ক্কাচ, ল্যপ_ করিয়া, যাইয়া! প্রভৃতি অসমাপিক! ক্রিয়ার অর্থ 
বুঝাইবার অন্ত ধাতুর উত্তর স্কাচ, এবং ধাতুর পূর্বে উপসর্গ প্রভৃতি থাকিলে 
লঃপ, প্রত্যয় যোগ করিয়া অন্ধুবাঁদ করিতে হয়। কিন্ ভিন্ন কর্তার ছুইটি 

করা হইলে স্বাচ বা ল্যপ, হইবে না। . 
*বালকটি বাড়ী গিয়া পড়ে --বালকঃ গৃহং গন্ধ! পঠতি। 
সে ত্বানি করিয়া খায়--স কাদা (গানং কৃত!) খাদতি। 
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সে বাড়ী আমিয়৷ ভাত খায়-স গৃহম্ আগম্য অন্নং খাদতি। 
কিন্তু ভিন্ন কর্তায় কখনও ক্কাচ, বা ল/পের প্রয়োগ হয় না, যথা- সে বাড়ী 

গিয়া আমি ভাত খাই-_ল গৃহং গত্বা অহমূ অন্নম্ অখাদমূ, এইরূপ ভিন্ন কর্তায় 

ক্তাচ, বা ল্যপ, কখনও হয ন|। গাছটি পড়িয়া পাখাটি, মারা গেল-বৃক্ষং 
পতিত্বা বিহ্গঃ পঞ্চত্বং গতঃ ইহা অশ্ুদ্ধ। এন্থলে ভাবে সপ্তমী পুয়োগ করিয়া 
অন্থবাঁদ কর! যায, যথা-__বৃক্ষে পতিতে বিহঙ্গঃ অস্রিযত। 

৭। কর্মবাচ্য প্রয়োগ_ কর্মব/চ্যে কর্তীয় তৃতীয়া, কর্মে প্রথম। বিভক্তি 

হইবে এবং শক্রিষ|পৃদে কর্মের অনুরূপ বচন ও পুরুষ হইবে । ধাতু আছ্মনেপদে 

ব্যবহার করিতে হইবে । লট, লোটু, লঙ, ও বিধিলিউএ কর্মব[চ্যে ধাতুর 
সহিত য.যুক্ত হয। 

আমি ফুলগুলি দেখিতেছি _মধা পুষ্পাণি দৃশ)ন্তে। 

ব|ল কটি পুস্তক গুলি পডিতেছে -বালকেন পুস্তকনি পঠ্যন্তে। 

সে তোমাকে বলে-তেন ত্বমূ উচ্যসে। 
রাত্রিতে বনে যাইও নারাজ বনং ন গম/;তাম্। 
ধাগ্সিকেরা স্বর্গে যায়_ ধামিকৈঃ স্বর্গ গম্যেত। 
সে প্রভৃকে সেবা করিয়ছিল-_তেন প্রতূঃ অসেব্যত। 

৮। ভাববাচ্য-_ভাববাচ্যে কর্মপদ থাকে না। কর্ত।য় তৃতীয়া বিভক্তি 

হয এবং ক্রিয়াপদ সর্বদা একবচন এবং আ্মনেপদী হইয়! থাকে 1 লট. লোট,, 

লঙ,, বিধিলিও.এ কর্মব[চ্যের মত ধাতুর সহিত য, যুক্ত হয়। যথা__ 

শিশু হসে-শিশুন] হন্যতে | 

বালকের! নাচুক-_বালকৈঃ নৃত্যত|ম্। 
তাহারা ছিল- তৈঃ অভূয়ত | 

ধামিকও মরিবে- ধামিকেণাপি ম্রিয়েত। 
৯ কৃত্য প্রত্যয়--কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর তব্য, অনীষ 

প্রভৃতি প্রত্যয় হয়, রুর্তৃবাচ্য কখনও হয় না। উচিত অর্থে, অথবা ভবিস্তুৎ 

অর্থে তর্য, অনীষ প্রভৃতির প্রয়োগ হয়। বাক্যটিতে কর্ণ থাকিলে তব্য, 

'অনীয় প্রভৃতি প্রয়ে!গ স্থলে কর্তায় তৃতীয়! বা যী, কর্মে প্রথমা ও তব্য অনীয় 

গ্রভৃতি প্রত্যয়াত্ত শব কর্মের অনুর্ধপ লিঙ্গ ও বচন যুক্ত হয়। 
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আমাদের কলিকাতা যাওয়া উচিত--অশ্মাভিঃ ( অন্মাকম্) কলিক[ত 
গন্তব্য ( গমনীয়া, গম্যা )। ৃ 

,ছাত্রগণের অধ্যয়ন করা উচিত--ছাত্রৈঃ (ছাত্রাণাহ্) অধ্যয়নম্ কর্তব্যম্ 

( করণীয়ম্, কার্যম্)। 

সকলের পিতামাতাকে সেবা করা উচিত -সর্বৈঃ ( সর্বেষাম) পিতবে 
সেবনীযৌ ( সেঁব্যৌ, মেবিতব্যো৷ )। 

ভাববাচ্যে কর্তায তৃতীয়া ( অথবা যী). এবং ক্রিয়াপদ সর্বদা একবচন, 
ক্লীবলিঙ্গ এবং প্রথম পুরুষ হইবে। যথা 

দুর্জনের সহিত থাকা বা যাওয়। উচিত নয-_ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং ছুর্জনেন 

সমং কচিৎ। 

* শোকার্ডেব রোদন করা উচিত নঘ-_শোকার্স্ত ( শোকার্তেন বা) ন 
রুদ্দিতব্যম্। 

১ জ্ঞ, জ্তবতু প্রত্যন্প-_অন্থবাদেব রীতিব জগ্য ক্র, ক্তবতু 

অনুবাদ 
কাহিনীমুলক 

১। দেশবন্ধু মহান্ দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি মাতৃভূমির জন্য 

তাহার জীবন' উৎসর্গ কত্ধিয়াছিলেন__আমীৎ দেশবন্ধুঃ মহান্ দেশপ্রেমিক: । 

স মাতৃভূমেঃ কৃতে তশ্য জীবনম্ উৎহ্ষ্বান্। 
২। তাহাদের পিতা দরিত্র ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার ক্ুত্র 

সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিলেন-_ তেষাং পিতা দরিদ্র আসীৎ। ম্রণাৎ 
প্রাক স তশ্ত ক্ষুত্্াং সম্পতিং সমং ব্যভজৎ। 

৩। তিনটি বালক বিদ্যালয়ে যাইতেছিল। তখন তাহার' একটি পাগলা 

কুকুর তাহাদের দিকে ছুটিয়৷ আমিতেছে, দেখিতে পাইল--বিগ্তালয়ং গচ্ছন্ত 

স্রয়ো বালকাঃ তান্ প্রতি ধাবন্তং মত্ত কুন্ধুরমেকম্ অপশ্যন্। 
৪। প্রাণিগণ বিপদ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে চাহিল। এইজন্য 

অস্থায়া একটি সভা করিল- প্রাণিন: বিপদ: আত্মন: রক্ষিতুম্ এচ্ছন্। 
ততন্তে সভামুর্থন্। 
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৫। যুদ্ধক্ষেত্রে রথের উপর ্রাড়াইয়া অঙ্জুন চারিদিকে আত্মীয়গণকে 

এবং বদ্ধুগণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিলেন- হুদ্বক্ষেত্রে রথে দণ্ডায়মানোইজুনঃ যুদ্ধায় 
উদ্যতান্ আত্মীয়ান্ বন্ধ,ংশ্চ সমস্তাৎ দদর্শ। 

৬। রাত্রি অভীত হইলে সীতা ও লক্ষণের সহিত রাম বনের দিকে 

যাত্রা করিলেন ঝজন্যাম অতীতায়াম, রামঃ সীতয়া লক্ষণেন চ বনম, 
অভি গ্রতস্থে। 

৭। অযোধ্যায পুরাকালে দশরথ ন|মে রাজা ছিলেন। তাহার তিন 
রাণী ও চার পুত্র ছিল- আসীৎ পুরা অযোধ্যায়াম, দশরথে! নাম নৃপতিঃ | 
তন্য তিশ্রঃ যহিষ্যঃ চত্বারশ্চ পুত্রা আসন, । 

৮। গত রাত্রে এক জ্ঞানী ব্যক্তি আমার বাড়ী আসেন এবং আমাকে 
আমার কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেন-_হ্ঃ রজন্যাম্ কশ্চিৎ স্থখীঃ মম গৃহমাগম্য 
মম কর্তব্যবিষয়মূ উপ|দিশৎ। 

৯। রাজা স্থরথ সর্বপ্রথমে বসন্তকালে দুর্গাদেবীর পৃজা 
বৃপতিঃ স্থরথঃ আদৌ বসম্তকালে দেবীম্ ছুর্গাম্ অপৃজয়ৎ। পণ: রে 

পৃজার চতুর্থ দিবসে নদীতে অথবা পুফরিণীতে প্রতিমা বিসর্জন দেঁশস, ংয-- 
পৃজায়াঃ চতুর্থে দিবসে নগ্যাং পুফরিণযাং বা দেব্যাঃ বিসর্জনং ভবতি। 

১*। আঙুর ফলগুলি টক্। এগুলি পাওয়া না পাওয়৷ আমার পক্ষে 

একই ব্যাপার- দ্রাক্ষাফলানি অগ্লানি। এতেবাম্ প্রাপ্তিরপ্রাপ্ডিশ্চ মাং নিকষা 
তুল্যা এব। 

১১। শিয়াল সেইগুলি পাইবার জন্য লাফ দিক ধরিবার চেষ্টা করিল-- 
শৃগাল: তেষাং লাভার্থম্ লক্ষং দৃ্ধা গ্রহীতুম্ অযতত। 

১২। তুমি জানিয়া সুধী হইবে, আমার পড়াশোনা ভালভাবেই 
চলিতেছে-_মম অধ্যয়নং সু এব ভবতি ইতি জ্ঞাত্ব। ত্বং স্থখী ভবিষ্যসি। 

১৩। মোটের উপর আমাদের গ্রাম উন্নতিশীল এবং বাসের যোগ্য-- 
অন্ততঃ অন্মাকং গ্রামঃ উন্নতিশীলঃ বাসযোগ্যশ্চ। 

১৪। সরন্বতী বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অতএব ছাক্্রগণ তাহার পুজায় 

বিশেষ উৎগাহ গ্রহণ করে--বিষ্তায়াঃ অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরম্বতী। ,অতঃ ছাঅ,ঃ 
তন্তাঃ পুজায়াম্ অতীব উৎমাহিনঃ। 
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১৫। যে সকালে উঠে, সে ভোরের হাওয়ায় কোন ব্যায়াম করিবার যথেষ্ট 
সময় পায়-_য; প্রাতঃ উত্তিষ্ঠতি স প্র তঃ ৰায়ৌ কঞ্চিং ব্যায়ামং কর্তূমূ সময়ং 
লভতে । 

" (0) * 91050 105 151] ৫০5%/0 [700 006 1)09156, জাত (1196 66 

70:656700 01916-*স যদ] অশ্বাৎ পতিতঃ তর] ভ্রয়ে। বয়ং তত্র উপস্থিতাঃ | 

(1) 115 0500 ] 19 86 5০90. 1) 10590 017 7 11 ৫০ 

2105018106 001: 900 1 (019 ০0110. 0210 (611 05 51158 2 210 00 ৫0, 

মিত্র! কেন তধ প্রয়োজনম? তব কৃতে জগত্যশ্মিন অহং যংকিমপি 

করিষ্বামি। কেবলং ব্রহি কিংময়া কর্তব্যমিতি 
(111) 1106 1108 1595 00] 59109 800 10101 090011519, 4৮1 ০01 

৫1610 215 10661118576 1069 1070৬ 10617 00616 ০1]. বাজ: চত্বারঃ 

পুত্রাঃ চতশ্রশ্চ কন্যা: বিদ্তন্তে । সর্বে তে বুদ্ধিমন্তঃ । তে ম্বকর্তব্যানি সুষ্ঠ 
জানু । 

2 01061 01 919 61069 0:011)01, 1,91081)109178 81981000109৫ 

8158, 11068160 10) 110 80170819. 

জোষ্ভাতুঃ আদেশাৎ লক্ষণঃ বন্তজন্তলমাকীর্ণে বনে সীতামত্যজৎ। 
(৬) [0 8001600 (10998 (11576 11950 11) 19198011, ৪ 10105 

১9199917879 ৮] 08705. [7০ 0669/50 1911110679 10 ০০৪০, 

পুরা রাজবাহনো৷ নাম কশ্চিৎ নরপতিঃ পুষ্পপুরীমূ অধ্যুবাসপ। অজ খলু 
বৌন্দ্যেন কার্তিকেয়ম্ গরাজয়ত। 

(%1) 3581800810019 89 ৪ 8168 01001977318 ৫6%০96108 (০ 

10700161 10901758 ০৪._ঈশ্বরচন্দ্রঃ মহান্ পণ্ডিতঃ আলীৎ। তল্ত মাতৃভক্তিঃ 

অন্মান্ অন্ুপ্রেরয়তি । 
(511) 108 19888190)8 08 00 900, 5০ 116. 79670010860 & 

3800906 69 109৬8 ৪. ৪০০--পুত্রহীনো। দশরথঃ পুত্রলাভার্থম্ যজ্জমেকম্ 

অকরোৎ। 

বর্সনাদুলক 
বস, এখন প্রার্তকাল। মৃ্মন্দ বাস প্রবাহিত হুইতেছে। পাখীগণ 
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হুমধুর গান করিতেছে।-_-বৎস ! অধুনা প্রাতঃকালঃ। যৃছ্মন্দঃ বায়ুঃ গ্রবহতি। 
বিহগাশ্চ হুমধুরং গায়স্তি। 

২। রাত্রিতে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। চন্দ্র এবং তারকাসমূহ অন্ধকার 
দুর করিবার জন্য আকাশে প্রকাশিত হয়__নক্তং পৃথিবী তমসাচ্ছন্না ভবতি। 
চ্ত্রঃ নক্ষত্রাণি চ অন্ধকারং দুরীকর্ত,ম্ আকাশে প্রকাশস্তে । 

৩। বর্ষাকাল আরম্ত হইয়াছে । আকাশ নিবিড় মেঘের দারা আচ্ছন্ন। 
ময়ুরগুলি আনন্দে নাচিতেছে- বর্ধাঃ সমারন্ধাঃ । গগনং গভীরমেঘাবৃতম,. | 

ময়ুরাশ্চ আনন্দেন নৃত্যন্তি । 

৪। বাগানের বৃক্ষ ও পুষ্পসমূহ দেখ। উহার! কিরূপ হ্ন্দর। চল, 
আমরা এখানে একটু বসি--উগ্যানন্ত বৃক্ষান্ পুষ্পাণি চ পশ্ত। অহো, কাদৃশম্ 
সৌন্দধমূ এতেষাম। এহি। ক্ষণমত্ত্র বয়ম উপবিশাম। 

৫€। এইটি একটি শীতের রাত্রি। তুষারের দ্বারা ভূমি আবৃত-- 

শীতরাত্রিরিয়ম,। ভূমিঃ তুষারাবৃতা। * | 
1,12105 510 15 01681110800 81061 8 11985 8110. টু 

00৬1 ৪০ ০৮৫০7 & %/৪1- ধারাবর্ষণাৎ পরম, আকাশম, নিত 'ম-তন। 

বয়মধুন। ভ্রমিতৃং গচ্ছাম। 
4০1155 501) 10811969616 15 0217 81] 9108100, 7306 005 510 

5 ০1681 8120 (110 £211019 0165625 19 0105108 _নৃর্যে অস্তং *গতে সমন্তাৎ 

অন্ধকার বিরবাজতে | আকাশম, তু নির্মলম,। মন্দবায়ুশ্চ প্রবহতি। 
3, ৮1061) 002 09) 08009 (০ 81) 6100 079 901) 01598101581, 

] 11761) 88 01) 2 51810 01 90175 8100 £০0106৫ 1)185০19--দিবসে সমাপ্ত 

বুর্ষঃ অদৃষ্ঠঃ অভবৎ। তদাহং শিলাখণ্ডে উপবিশ্ত প্রার্থনা কৃতবান্। 
4, 210৩5 ৮038. 10689 99০৩1 1950 11806. 10119 05 006 

50162019 (1000 101 5০178 565৫৪ _-হঃ রাত্ো ধারাবর্ণম, অভবৎ। 

অয়মেব বীজবপনস্ত যোগ্যঃ কালঃ। 
5, হ০স ০৩৪০৫৫1 15 0019 1516 | 190৮ ৪6 (9986 10৩15 

1919899 51100 6668 190080116 8:00, অহো! কীদশো! মনোরমোহয়ম্ 

সরোবর* সমস্তাৎ গুঞদূভিঃ মধুকরৈঃ পরিব্যার্তানি রম্যাণি উৎপলানি পশ্ত। 
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উপনেশমুলক 
১। ধন, জন ও যৌবনের গর্ব করিও না। এইগুলি একমৃহূর্তে নষ্ট 

হইয়া যায়_মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বম.। এতানি মূহূর্তেন নম্তস্তি। 
২। স্চারত আম|দেব জন্মভূমি । ইহাকে সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী করিবার 

জন্য আমদের চে! করা! উচিত-ঙারতম অন্মাকম, জন্মভূমিঃ4 ইদ্দম 

সমুদ্ধং শক্তিমচ্চ,কর্ত,ম. অন্মাভিঃ যতিতব্যম, | 
৩। পরের মঙ্গল করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিবে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই 

তোমাকে সখী কবিবেন-পরহিতায় সর্বদা যতেথাঃ। নৃনম, ঈশ্বর্ত| 
স্থখিনং করিষ্যতি | 

৪। চরিত্রহীন লোক পশুর সমান। ইহাদের সংসর্গ আমাদের ত্যাগ 

করা উচিত- চরিত্রেণ হীনাঃ ণশ্ুভিঃ সমানাঃ। এভিঃ সংসর্গঃ অন্ম/কমূ 
পরিত্যাজ্য; | 

৫ |) সত্য একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। আম্মুদের সকলের সব উপায়ে সত্য অর্জন 
সত্যং খলু মহাম্ ধর্ম; | সত্যমাহর্ত,ং সর্বে বয়ম্ সর্বথা যতেমহি। 

শত্তি' এবং উহা অজন করিবার জন্ত আমাদের যত করা 

উচিত; কিন্তু সততা জ্ঞান অপেক্ষাও মূল্যবান-জ্ঞানমেব শক্তিঃ। তম্ত 
অর্জনায় অন্মভিঃ যত্তঃ করণীয়ঃ। পরং সাধুতা জনাদপি গরীয়সী । 

৭। বৎস, সাহমী হও, প্রাণ দিয়াও নিজের জন্মভূমি অবশ্যই রক্ষা 

করিবে- বৎস, বীরোভব, প্রাণব্যয়েনাপি স্বজন্মভূমিঃ অবশ্মেব রক্ষিতব্যা। 

৮। বিপন্গের সাহায্য, এবং ক্ষুধার্তকে অব্নদান, দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ 

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে হয়--বিপন্নানাং সাহায্যম্, ্ষুধার্তায় অন্নদানধ্, দেবতাভ্যঃ 

যজ্ঞাৎ অপি মহতরমিতি প্রতীয়তে | 
1,:101061591 061969 85156 005 000: 8100 00৩ 018055890 ত11 

৪ &৩৪% ০৪৩,-_প্রুতবীরাঃ দরিজ্জান্ আর্তাংশ্চ মহত। যত্বেন সেবস্তে। 
2০ 4৯ 0081 100096 01882806519 00 ৪ 06881, ৮৩ 1308 

80000 0116 00100805 01809) ৪ £9৪--চিত্রহীনঃ নয়ঃ পশুবেব। বয়ম্ 

এতাদৃশ নেন সংর্গং ত্যজেম। 
3,100 009% 0983 01 9০001 9581$18) 10161) 8210 70010, 710985 



২৯২ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

2089 ৮৩ 065010960 10) & 11010676.-মাকুরু ধনজনযৌবনগর্বম। এঁতানি 
মুহূর্তেন নশ্ত্তি। 

1,91069 009 (10010. ০৮6: (611 ৪ 116.--সত্যং ক্রয়াঃ কদাপি 

মিথ্যা ন বদেঃ। 
5, 11005 011799192০5 ০01 10110. 4৯ ৬1100008 10780 108১ 

1070617100 10 681) 176 61710959 01) 10109060110) ০ 03০৫-_ধর্ধঃ মনসঃ 

শাস্তিম আনয়তি | ধাম্জিকঃ নরঃ ন কল্মদপি বিভেতি। ঈশ্বরঃ তং রক্ষতি। 
6, 9০619 19 00৫ 9195৪ ৪. ০0189, 1190৩ ০01 0105 £:58% 10061) 

1516 ৮০112 01 0০0০1 181011169. 

দরিপ্র্যং ন সদা অভিশাপঃ | মহুৎস্থ পুক্রষেষু বহবঃ দরিতরপরিবারে জাতাঃ। 

অনুশীলনী 
ংস্কৃতে অনুবাদ কর £__ 

১। একদা গ্রীক্মকালে একটি হাতী এই সরোবরের জলে জান করিবার 

জন্য আসিল। ২। ইশ্বর এই জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন। তিনি সকল * গ্রীতি- 
পূর্বক শাসন করেন। ৩। রাম প্রাতঃকালে শয]া পরিত্য এক “নিষ্ঠ 

পরিধি 
১ম ৩২৭ 

ভ্রাত। লক্্ণকে বলিলেন। ৪। নিশা সমাগত প্রায়। 

জানালায় একটি আলো! দেখিতে পাইলেন। তিনি ইহার নিকটে গেলেন এবং 

দরজার নিকটে দ্রাড়াইয়! থাকিলেন। ৫ | বিনয় একটি শ্রেষ্ট গুণ। ইহার দ্বারা 

মানুষ সকলের প্রিয় হয়। অহঙ্ক(রী লোককে কেহ পছন্দ করে না । ৬। ঝড়ের 
পরেই ভীষণ বৃষ্টি হইল । সকলে চীৎকার করিয়া! বলিল--হরি ব্যতীত সুখ নাই। 

৭। অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে । স্র্ধের আলোক জগতে বিস্তৃত হইতেছে । 

আবার আমরা সকল জিনিষ দেখিতে পাইতেছি। ৮। যে বালকেরা 

মনোযোগের সহিত শিক্ষকের উপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পরীক্ষায় সাফল্য 

অর্জন করে। ৯। একদা ভরতমূনি সরধু নদীর তীরে গমন করিলেন এবং 
একটি হরিণ নদীর শোতে ভাপিয়! যাইতেছে দেখিতে পাইলেন । ১০ | লন্ধ্যা- 
কালে পর্বতের নিকটে যখন আমরা! ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন পর্বত শিখর 
হইতে একটি বাঘকে নামিতে দেখিয়া ভয়ে আমরা পলায়ন করিলাম । 

১১। এই দরিদ্রলোকটিকে এবং শিশুদিগকে খা দাও, কারণ তাহার। দুদিন 

ধরিয়া কিছুই খায় নাই। | 



অন্থবাদ প্রকরণ ২৯৩ 

২ ৭19105185 1010 [708119 ০০ 

1. 158086 1 0018155 105 গি56 1010, 29 10856 ৫0106 (1019 ০০ 

01 1870181006, [ 911811170% 0০ 10 28810, 2. [2) 80001010006 ৪ 

6০020657769 1027 0100008. 1,060569 81০৮1 10 (06 7000. 8100 (186 
11001) 9111069 11) * 006 6850. 3. 2২8108 080151760 1715 0981 1টি 

9108 001 086 88106 01119 ৪016018. 176 ৫10 1101 10817 8881 0 

18900 ৪ £০1061 110886 91 1019 90660. 4, 111616 19 100000108 

80195110100 0০৫ ১ 005 0110 19 69090119160 00 (2005. 006 

91)0010 21925 5691: 0179 (06), 5.111019 15 010008 101 061 

€61210165 2100 58015৫0 018095, 1.5 09 51910 (10610, 6. 48016 ডা 

৬৩ 0106] 10 1019 68110 116, 756 890611060 €)6 (12019 ৮৩ 1111108 

101$ 010611615, 7, 1715 8010 %85 17161118617 800 11910-51011008 00 
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২৯৪ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

অনুবাধ প্রকরণ ( 2 151051961015 ) 

সংস্কত হইতে ইংরেজী বা বাংল! অনুবাদ 
চ1071 981898016 €0 চ07021191) ৪700 96058]1 

স্কৃত হইতে ইংরাজী বা বাংল! অনুবাদ কম্সিতে হইলে প্রথমে 
অগ্চ্ছেদটি সন্ধি ভার্গিয়া কয়েকবার পড়িবে । কর্ত। ও ক্রিয়াপদের নীচে দাগ 
দিবে। যখন প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছ মনে করিবে তখন উহার বাংলা 
খসড। করিবে। তারপর উহার ইংর|জী করিবে । বাংলায় অনুবাদ করিলে 

খসড়া বাংলাটির সহজ হ্ন্দর ব।ংলা কারবে। সংস্কৃত শব্ধগুলির অর্থের দিকে 

বিশেষ পক্ষ্য রাখিবে। বিশেষতঃ তু, হিৎ এব প্রভৃতি শব্দের অর্থ যাহাতে 
বাংলা অগ্রব[দ্ধে থাকে সে দিকে দৃষ্টি দিবে। 

অঙ্থব/দ ফেবল আক্ষরিক বেন না হযঃ অগ্নবাদের বাংল। ব| ইংবাজী যেন 
শুদ্ধ হয এবং প্রত্োক শব্দের প্রতিশন্ধ ব্যবহারের উপর জোর ন। দযটসংস্কত 

অগ্রচ্ছেধের ৬।বাঢট ধাহাতে স্ম্প্ রূপে প্রকাশ করিতে পন -দষ্টা 

করিবে। | 

কয়েকটি উদ্[াণ নাচে দেওয়। হহ্ল £ 

১। রাজপুণ্রা চ দময়ন্তী তত্র/গত/ তং রাজহংসং করপল্পবেন ক্ষিপ্রং 

গগ্র/হ। সোইপি রাঞহংস* সংস্কৃতবাচা দীঘাযুঃ স্থুখিনী তব, আপ্র্থহ চ প্রতিং 
শল।মতি আশিষমদাতি। দময়ন্তী চ তমপুচ্ছৎ-__কোইসৌ নলো শাম ব|জ। যন্ত 
শাংসি ভ্রমন্তি দিশি 'দিশি। 

1. 4১0৫ 005 91109599 170810)9581)01 9800৩ (11615 8100 01910) 
০৪0%106 2১০10 91 109 987) 9101) 1067 1581-8185 10800. 11881 8921) 2190 
916585৫1767 11 98109811 ৮৮০9109--0695 5:08 085 19708 1106 ৪00 ০৮ 
11800918199 5০011855815 83 9081 10899800, 4১0৫ 10810938001 
88154 110)---51119 19 8106 ৪1৪ 10089 [80895 0০০৬৩ 1:07) 0981001 
(০ %08657 ? 

১। এবং রাজপুত্রী দময়ন্তী সেখানে আসিয়া তাড়াতাড়ি রাজহাসটিকে 
করপল্পবের ছারা ধরিল। নেই রাজজহংসও সংস্কত ভাষায় তাহাকে আশীবাদ 

করিল--তুমি দীর্ঘজীবন লাভ কর এবং স্থখী হও) তুঁয়ি, নলকে পত়িরূপে না 
কর। দময়ন্তী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল--ক্ষে সেই নল রাজা যাহার যশশমূহ 
দিকে দিকে প্রসারিত ? 



অনুবাদ একরণ ২৫ 

২। স্বার্থে প্রবর্তনং হি জীবানাং স্বভাব; । জগতি দুর্লভ! পরার্থে গ্রবৃত্তিঃ | 
যঃ পরার্ধে প্রবর্ততে স সংপুরুষঃ | যথা মলয়জং চন্দনং দাহে ছেদনে ঘর্যণেচ 

অন্তেঙা; স্থগন্ধং বিতরতি তথা মৎপুকষ: অপি ম্বক্লেশম, অবিগণয্য পরোপ- 
কারং সাধন্স্তি। ণ 

2, 1015 00641960116 ০01 8]] 061055 10 ৪০ 00 100 01511 ০0) 

17051981. £১0117% 10: 0175 58106 ০0 0111615 13 1816 10 10115 0110. 

076 %10 8015 001 01018, 10051551105 ৪ 8০0৫ 1091), 005 ৪$ 
5811091 0105/11)5 10 (16 11919558 (08010 (811) 61/65 5566 90601 00 

0110515 6৬০1) 10610 1015 ০0101) ০0 2110 100090) 5০ (116 £০9০৫ 1081) 

৭০ ৪8০০৫ (0 901615 ৮/103001 021108 001 0019 ০৬1] (:0700169, 

২। প্রাণীদের শ্বভাবই স্বার্থে প্রবৃহি। পরের জন্ত কাজ জগতে দুজন । 

যি্টী পরের জন্য ক।জ করেন তিনি সংলোক । মলয় পর্বতে জাত চন্দন যেক্ধপ 
দধ্ধ.করিলে, ছেদন করিলে বা ঘর্ষণ করিলে অন্যদের স্্গঙ্ধ বিতরণ করে 

সংলোক্রের। সেইৰপ নিজের কষ্টের কথা “চিন্তা না করিয়ী পরের উপকার কন্যা 

পুরা বলির্ন/ম নরপতিঃ | তন্য দ্ধে ছুহিতরৌ যৌবনস্তে 
তিষঠতঃ । তে চ প্রতিদিবসম. আদিত্োদিয়ে পিতু. পাদান্তিকমাগত্য নঈষ্ধীরং 
চক্রতুঃ। তত্র চৈকাব্রবীৎ--বিজয়স্ব মহারাজ! যন্য প্রসাদাৎ সর্ধং স্থুখং 
লভ্যতে। দ্বিতীয় তু বিহিতং ভূঙক্ষ মহারাজ ইতি ব্রবীতি। 

3. ২]17 ৪001870% (17069 (11616 985 9 10108 73811 ৮/ 109106, হত 

1080 (৬০ 8260 02081766159, 11799 056৫ 6০ 00107617681 (18611 [861)91775 

1656 800 581065 10170 6৬615 085 %/1)61) (106 9101) 7086. 006 ০01 00610 

9810, 036 $1০0110819 01) 6৪ 10118 1 0৩ ভ1505০ 19০01 811 41008 9 
1719550199 816 €0)0/০৫. 12105 56০90110 0106 5810-- 010 €6৪1 1078! 
015856 7)0% %/1186 19 0181060, 

৩। বলি নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার ছুইটি যুবতী বন্ধা' সি, 
তাহার প্রতিদিন স্ুর্যোদয়কালে পিতার চরণ সমীপে উপস্থিত হুইয়। নমস্কার 
করিত। তাহাদের মধ্যে একজন বলিত্ত, মহারাজের জয় হউক, ধাহার অন্গগ্রহে 
সর্বরিধ সথখভোগ করি। দ্বিতীয় বিত, মহারাজ দৈব নির্দিষ্ট তোগ ককুন। 

। আসীৎ উজ্জয়িন্বাং সকলগুপোপেতো! বি্রমাদিত্যে। নাম রাজা । ল 



২৯৬ আধুনিক ব্যাকরণ কৌমুদী 

একদা শ্বমনন্তচিস্তয়ং__অহো অপারোইয়ং সংসারঃ। কদা কশ্ত ফিং ভবিষ্যতি 

নজ্ঞায়তে। অতঃ উপাজিতং বিতং দানভোগৈধিনা সফলং ন ভবতি। 
4. 11) 001085101 07616 ৪৪ ৪. 1118 1080760  ড110:2171901095 

৮100 ৮189 91000দ5৫ ₹7811) 9৪1] 008116169, 005 ৫99 1) 170028 

10101) 10100961805 00158 0110 15 ০1৫ 01 810 69591006 (9০116). 

26190011000 ৮1091 51117 1090268 8100 10 9/78010 8700 100. 

[721006, 0116 9৩৪10) 11990 19 5811590. 19 0961588 1 10 19 1101 81962) ০ 

0106৫. 

৪। উজ্জয়িনীতে সকলগুণমণ্ডিত বিক্রমাদিত্য নামে এক রাজ! ছিলেন । 

তিনি এক সময় নিজের মনে মনে চিন্তা করিলেন_-অহো! এই সংসার 

অসার। কখন কাহার কি হইবে জান! যায় না। অতএব উপাঞ্জিত বিত্ত 
দান ও ভোগ ব্যতীত নিক্ষল। 

৫। লোভাক্রান্ত চিত্তন্ত ন কদাপি সন্তোষঃ ৷ যন্য দশ মুদ্জাঃ সম্তি সশতং 

কাময়তে। শতী চ দশশতীম,। -তত্বাংস্চ অযুতম,, অযুতী লক্ষম টদক্মাধিপঃ 
কোটিম, কোটীশঃ রাজ্যম, রাজা সাআজ্যম,, সম সুরজ্লদ্ণ তন্দ্রঃ 
্হ্ধপদম, ইতুত্বরোত্তরং লোভে। বর্ধতে এব। 

5, 0006 10086 10100 18 [011 01 265৫ 0215175551 1)8৮6 00106606- 

10616, 006 110 1788 190 100998 0681165 01 ৪ 120000160) ০006 

9170 1889 ৪ 10100160 98188 ৪, (110058170, 0106 91170 1898 016 (180- 

98780 11811100179 101 (2 11700098100 810 0106 170 1183 660 (1)01098170 

2019 ৪, 190. 0186 180 1589 0106 19০ 0651169 101 0186 01016, 0186 

170 1885 0106 01026 98015 2. 811800100) 0186 91180 1083 2, 10170200108 

ড181158 (0 06 810 60009101, 210 60006101016 100916101) ০1 111019, 

হা018, 8290 (10০ 00991610910 ০01 3181%1081), [1809 £:৩০৫ ্ঠি 0 

10015891006. 

৫। যাহার মন লোভাক্রান্ত সে কোনও দিন সন্তোষ লাভ করে না। 

যাহার দশটাক! আছে সে চায় শতমুদ্্রা, এইরূপ শতী সহন্র, সহশ্্রী অযুত, 
অযৃতী লক্ষ, লক্ষপতি কোটি, কোটিপতি রাজ্য, বাজ! সাআাজ্য, টি ইন্ত্ব, 
ইন্তর ব্রন্ধত্ব, এইরূপে লোভ উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে । 

৬। আসীৎ হিমবতে। দক্ষিণপার্শে বিদ্ধ্যবতী, নাম'কাচিৎ নগরী । ৃ তত্র 

স্থবিচারকো নাম রাজ! প্রতিবসতি ম্ম। তশ্ত পুত্র একদা মৃগয়ার্থ “হরিণ 
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মেকমন্ত্ুগম্য মহারণ্যং প্রবিষ্টুঃ। তত্র নদীতটে আহ্মিকমাচরতঃ কশ্যচিৎ 
্রাহ্মণস্ত সমীপং গত্বা তমবদৎ। 

হিমালয়ের দক্ষিণ পার্থ বিদ্ধ্বতী নামে কোনও নগরী ছিল। সেখানে 

স্থবিচারক গামে রাজা বাস করিতেন। তাহার পুত্র একদিন মৃগয়ার জন্য 
একটি হরিণের পশ্চি ধাঁবন করিম গভীর বনে প্রবেশ করিল। সেখানে 
নদী-তীরে আহ্বিক অনুষ্ঠানে রত এক ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়! ঙাহাকে বলিল। 

৭। লক্ষণ: প্রণম্যাব্রবীৎ-_ভো ভো লোকপালাঃ! শৃরস্ত ভবস্তঃ এব 
দশরথন্য মহারাজন্ত পুত্রবধূ, রামস্য রাজ গৃহিণী, পতিগৃহাৎ বিজনে বনে 

নির্বাসিতা একাকিনী বদতি। এনাং রক্ষত রক্ষত।, 
লক্ষণ প্রণাম করিয়া বলিল_ হে লোকপাঁলগণ, আপনার! গুন ইনি 

মহ্ধরাজ দশরথের পুত্রবধূ । রাজ! রামের স্ত্রী। পতিগৃহ হইতে নির্বাসিত হুইয়া 

এই নির্জন বনে একাকী বাস করিতেছেন। তাহাকে রক্ষ। করুন, রক্ষা করুন । 

৮| একদা ” পরীক্ষিম্াম রাজ! শ্বুগয়ামগমৎ। অথাধ্বনি জাতশ্রমঃ 
কম্মিন দেশে গহনং বনমপস্ঠৎ তচ্চ প্রবিবেশ। ততন্তস্য 

রমণীয়ং সরো দৃষ্টা ব্যগাহত। বিশ্রামার্থং চ পুষ্করিণীতীরে 
শয়ানোইভূৎ। 

একদা পরীক্ষিৎ নামে বাজ! মবগয়ায় গমন করিলেন। তাহার পরে পথে 
পরিশ্রস্ত ও ক্ষুধাতুষ্ায় কাতর হইয়া কোনও স্থানে একটি গভীর বন দেবিয়া 
উহাতে প্রবেশ করিলেন। তারপরে সেই বনে অতি স্থন্দর সরোবর দেখিয়া! 

উহাতে অবগাহন করিলেন। এবং বিশ্রামের জন্য এ পুরিণীর তীরে শায়িত 
হইলেন। 

৯। ততো! ধর্মশীলা গান্ধারী সভাং প্রবিষ্টং ছুর্যোধনমব্রবীৎ__ভোঃ পুত্র ! 
পৃথু মমেদং বচনম, টন গা৮৮৮ ১০১৭ ন ধর্মঃ। কুতঃ ুখম, | 

অতো যুদ্ধে মতি নঁকার্ধা। তদলং লোকটি এভুভেভা: দীয়তাং রাজ্যার্ধম, | 
তারপর ধর্মমল! গান্ধারী ছুরধধোধনকেদ্বীভিয়ি গ্রবেশ করিতে দেখিয়া 

বলিলেন-_বৎস, তোমার ছিতকর আমার এই বাক্য শ্রবণ কর, যুদ্ধে মঙ্গল 
নাইফধর্ম নাই, খে কোথা হইতে আবিবে। অতএব যুদ্ধে মন দিও ন!। 
হুতক্নুং লৌতের শ্রয়োজন নাই। পাতুপুগপকে বাজোর অর্ধেক দাও । 
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১০। যযাতিঃ পুরুং রাজ্যেইভিষেক্ত,ম, এচ্ছৎ | কনিষ্ঠ পুরুম,সমভিষেক্ত,- 
কামম, নুপতিং পৌবজনপদ1 অক্রবন্--কথং জ্যেষ্ঠ অতিক্রম কনীয়ান্ রাজ্য 

মর্তি | ত্বং ধর্মং প্রতিপালয়েতি | 

এরপর যযাতি পুরুকে ব|জ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা! করিলে । কনিষ্ঠ 
(পুত্র " পুরুকে বাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা? করিলে পুরবাসিগণ তাহাকে 

বলিলেন -জোষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ কিরূপে রাজা পাইতে পারে ? 

আপনি পর্ম বক্ষ! করুন। 
১১। সবমিধ” জগৎ নশ্বরম,। যঃ খলু জন্ম লভতে সোইস্ত বা অব্শতান্তে 

বা অবশ্থমেব শ্রিয়তে | ন কিমপ্যেবং বস্ত দৃশ্তে যৎ উৎপন্নং সৎ চিরস্থিবং 
৬বতি | এখ” মন্্ত।ণাং মবণে নিশ্চিতে কদাপি অকাষং ন কর্তবাম.। 

সমস্ত গং নখর। যেই জন্মলাভ করে সে আজ বা শতবর্যান্তে অন্শ্যই 

মবে। এরূপ কোন বস্ত দেখা যায না যাহ। উৎপন্ন হইয়া চিরকাল স্থির থকে । 

এইবপে মান্তমের মবণ যখন নিশ্চিত শুখন অকাধ কখনও কবা উচিআদায। 

১২। ম্খানি ছুঃখানি চ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। ইহ রি £ দশন্টঃপি 

আত্যস্তিকং হুখং ছুঃখ* বা ভবতি। অন্ধকাবাৎ পরং যথা ” 

তথ। ছুঃখাৎ পবং স্সখম.। দিবালোকে মন্দীভূতে .অন্ধকার[গমে! যথা ঞ্্ব এব 
তখৈৰ স্তখাৎ পরং ছুঃখমপি নিশ্চিতম. এব । 

স্নখ ও দুঃখ চক্রে ন্তাষ আবব্তিত হয়। এই জগতে কাহারও ছিরকল 

স্থখ অথবা! দুঃখ হয়না । অন্ধকাবের পরে যেবপ দিনের অ।লো দেখ। যায় 

সেইরূপ ছুঃখেব পৰ স্থুখ। দ্িনেব আলো নিভিষা গেলে যেরূপ অন্ধকার আসে 

সেইরূপ স্বধ্বে পৰে ছুঃখও নিশ্চিত । 
১৩। অথ তচ্চ,ত্বা ত্রক্ষণী পরুষতৈর্চনৈ স্তং ভৎ্সয়মানা প্রাহ-কৃতন্তে 

দারিদ্রোপহতন্ত ৬ে/জনপ্রাপ্তি; £ তৎ কিং ন লজ্জসে এবং ক্রবাণঃ? কিঞ্চন 

ময়! তব হস্তলগনয়। কচিদপি রা ন মিষ্টারম্যাঘাদনম,, ন চ হত্তপাদকর্ণাদি- 

ভৃষণম,। 
তারপৰ ব্রাঙ্গণী তাহা শুনিয়া অত্যন্ত কর্কশব।ক্যে তাহাকে তিরস্কার করিয়া 

বলিল, -তুমি দারিদ্যপীড়িত, তুমি খাগ্য কোথায় পাইবে? একথা বলিতে 
তোমার লজ্জা করিল না? * আরও দেখ, তেমার হাতে পড়ার জন্ত আযার 
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কোনও শখ হইল ন! মিষ্টানেব আম্বা" পাহলাম ন। কি-বা হাত, পা, কাণের 

* অলঙ্ক'ব পাইলাম ন| | 

১৪১। হতথা পৃষ্টশচাসৌ গুকো নিখিলমাঘ্বৃন্তস্তমবর্ণয়ৎ-দেব ! 
পম্পাসবস্তীরে মম জনন । ভাগাহীনন্ত মে জাধমানস্তৈব জননী লোকান্তর- 
মগমৎ। পিত্র| বধিতন্চাহম, কশ্যচিদ্ জীর্ণস্ত শাল্পলীতরোঃ কোটরে ন্যবসম,। 

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই শুকপাখী নিজের সকল বৃত্তাপ্ত লিল -_ 

ভগৰন্, পম্পা সবোবরেব তীবে আমাব জন্ম। হতভাগা আমার জন্ম সমঞ্ছে 
ম"তা লোকান্থবে গমন কবিলেন। পিতা কর্তৃক লালিত, হইয়া অমি পুরাতন 

শল্সলী বৃঙ্ষেব কে।টবে বাস করিতেছিল|ম । 

১৫) কদাচিদুগ্যান* গতেন তোজবাঁজেন কোইপি বিপো। দৃষ্টি । বাজা। 

তমপুচ্ছৎ--ঠ৬ মা" দৃষ্ট।। তব কথ পে।উনে নিমীলয়সি? খিপ্র, প্রাহ--ত্ব" 

কশ্মৈচিৎএুকমপি ন প্রযচ্ছসি। শাহং পান্বেৰ কৃপণমুণ্ণ পশ্ু।মি । অতোইহং 

ভাবল উদ্ভানে প্মণ কবিতে করিতে এক প্রাহ্মণকে 

দেখতে ম্ীহীলেন। ব।জ| তহাকে প্জ্ঞাম] কবিলেন,_ ওহে আমাকে 
দেখিব। তুমি নেব্রদ্য নমীপিত করিলে কেন? ব্রাহ্মণ খলিলেন -আপনি 

কাহাকেও কিছু দন কবেন ণা। আম প্রাতঃকালে কোনও কৃূপণের মুখ 

দ্েি ল1। তাই আমি চক্ষু বুিষ। আগিতেছি। 

১১। খল. পুভ্র-দবৈস্তজ্যতে । সতামুপদেশং ন[তিক্রমেৎ। গুণবন্তমাশ্রিত্য 
নিগুঁণোইপি গুণী ভবতি। ক্ষীবাশ্িতমুদ্কম, ক্ষীরমেব .ভবতি। ন্থরভিক্হম 
সম্পর্কাৎ বক্্ং স্থগন্ধং ভনতি। রজতমপি কনক-সম্পর্কাৎ কনকমেব ভবতি । 

খল ব্যক্তি স্থ্ীপুত্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় । সংলে।কিগের উপদেশ লঙ্ঘন করিও 

না। গুপবানের আশ্রয়ে গুণহীনজনও গুণী হয়। দুগ্ধমিশ্রিত জল ছুগ্ধই হুয়। 
স্থগন্ধ পুষ্পের স"যোগে বন্তর স্থগন্ধ হয়। রূপা সোনার সম্পর্কে গেলে সোনাই হয়। 

অনুশীলনী 
ইংবেজী ব। বাংলা অবাধ কর :- 

০1 ততঃ শণকত্তং গৃহীত! গভীরক্পমমীপং গত। অ্জাগত্য শ্য়মেব 
চিএ 

পশ্ততু স্ামীত্যু্কা তন্মিন্ কুপজলে তসোধ 'গিৎহষঠ প্র্ভিধিষ্বং দর্শযাখাস। 
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২। এতদবলোক্য বৃক্ষপ্িতদেবঃ সম্মিতমবদৎ--এতৌ ধূর্তেঁ শ্বকাধ- 
সিদ্ধয়ে পরস্পরং স্ততঃ। তয়োবেবমভিপ্রায়ঃ_-অগ্য শৃগ।লঃ কাকা জন্থফলানি 

প্রাপ্রোতি, অন্তেদ্যুশ্চ কাঁকঃ শৃগালাৎ মাংসং লগ্ম্যতে । 

৩। আ.সীৎ পুর! কল্যাণকটকে ভৈরবো নাম ব্যাধঃ। স চৈকদা মাংস 
লুন্ধো খনং গন্ব! ম্গমেকং জঘান । মুবগমাদায় আগচ্ছতা৷ তেন শূকর: ক শ্চিদৃষ্টঃ | 
অথ তং ভূমৌ নিধায় শুকরং শরেণ বিদ্ধমকরোৎ। 

৪। ততো নানাদেশান্ পরিভ্রম্য তে বিবিধবিদ্ঞ/ঃচতুরাঃ সঞ্জাত।: | ম্বদেশং 

প্রত্যাগচ্ছতাং তেষামেকঃ পথি সিংহস্স্থিখণ্ডং দৃষ্টাঁবদং-পশ্তত মে বিষ্তা- 

প্রাবম্। এতদস্থিখণ্ং সমুচিতৈর্মাংসৈ: সংযুক্ত করিক্ত।মীত্যুতা তথাকরোতৎ। 
৫। ততো প্রোণ।চাষঃ সশিষ্য স্তৎ্সমীপং গত্বা শ্বীয় প্রতিকতে; পুরত: 

অন্্প্রয়েরগকৌশলমবিগচ্ছন্তযেকলব্যমপশ্যৎ। প্রণতং তমবদচ্চ__-বৎস | সমাগ্া 
তে অন্ধববিদ্ত।শিক্ষা! | অধুন। গুরবে দক্ষিণাং দেহি ইতি। 

৬। আপীদ্ক্ষিণারণ্যে কশ্চিদ বুদ্ধো বা।্ঃ। সচ বাবা নি িত- 

নখদন্তঃ স্বাহারমপ্যতিকষ্টেনার্জয়তি ৷ কদ|চিৎ স্ববর্ণকঙ্কণং প্রা 

"মম মহোপকারো ভবিষ্যতি। অনেন পথিকান, প্রলোঙ্য হান, এ। 

৭। অ|সাৎ পুরা অযোধ্যায়াং হরিশ্চন্দ্রো নাম দানশীলো। মহন, রাভা। 

একদ। মহষিঃ বিশ্বামিত্রস্তন্ত দানধর্মম্ত পরীক্ষার্থং তত্লমীপমাগতঃ । রাজা 
পুজিতঃ পৃষ্টশ্চ মহবিরুব[চ _মহাং কিঞিদ্বেহি। 

৮। আমীৎ পুর! নানাগুণমণ্ডিতঃ পরমধর্মজঃ কশ্চিদ্ দৈত্যরাজ:। 
অশ্ঠাতীব শোভনং শীলং সর্বে-স্তবস্তি "্ম। গুণাধিকতয়া স সমগ্রাং পৃথ্বীম- 

জয়ত। ক্রমেণ ভ্রেলে/ক্যমপি অনায়াসেন তন্য করতলগতমভবৎ। 

৯. অন্ত্য্র ধরাতলে বর্ধমানং নাম নগরম্ | তত্র দত্তিলো নাম মহাধনঃ 

শ্রেষী গ্রতিবসতি ম্ম। তেন পুরকার্ধং নৃূপকাধং চ কুর্বতা তুষ্টিং নীতান্তৎপুর- 

বাসিনো লোকা নৃপতিশ্চ, কিং বন্ুনা, ন কোইপি তাদক কেনাপি দৃষ্টঃ 

শ্রুতোবেতি। 
' ১০। অস্তি কশ্মিংশ্চিৎ প্রদেশে দেবায়তনম্ | তজ্ দ্েবশর্ম। নম কশ্চিৎ 

পরিক্রাক্গকঃ প্রতিবসতি ন্ম। লুম্্বনবিক্রযবপাৎ কারেন তন্ত ম্হদ্ যি্তম্ 
সঞ্ধাতম্। ততঃ সন কন্মিংশ্চিদ্ বিশ্বনিতি। 












